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INTRODUÇÃO  

“(…) O sistema educativo constitui actualmente um dos espaços de reflexão, análise, 
confrontação e tomada de desisões mais vivos e discutidos no nosso panorama social. Dir-se-ia 
que as forças políticas, os movimentos sociais, as instituições, os próprios cidadãos individuais 
vêem na educação um “poder”, uma capacidade de influência, que não pode ficar entregue a si 
mesma, que convém controlar e adequar ao que cada um deseja que seja a sua função social, 

a sua orientação” (Zabalza, 2003: 7). 

 

Em Portugal, com a Lei nº 85/2009, de 27 de Agosto, a escolaridade obrigatória passou de 6 para 
12 anos. É assim que, segundo o Artigo 2.º (Âmbito da escolaridade obrigatória), no seu ponto um, 
se faz referência ao facto de se considerar em idade escolar as crianças e jovens com idades 
compreendidas entre os 6 e os 18 anos, pelo que passaremos a entender, como educação 
obrigatória, a frequência da Educação Física (EF), desde o primeiro ano do Primeiro Ciclo do 
Ensino Básico (1ºCEB) até ao último ano do ensino Secundário (12º ano) onde se termina o quarto 
ciclo de estudos, ou seja a última etapa da educação secundária. 

Neste período, congregam-se conhecimentos e de aprendizagens que a totalidade dos alunos 
deverá adquirir e desenvolver. 

Todavia, já com a Lei 46/86, de 14 de Outubro - Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE), se 
fazia referência ao 1ºCEB, de 4 anos, afirmando-se que, nesta etapa de formação, era importante 
a aquisição do desenvolvimento da linguagem oral e a iniciação e progressivo domínio da leitura e 
da escrita, das noções essenciais da aritmética e do cálculo, do meio físico e social, das 
expressões plástica, dramática, musical e motora. 

Com o Decreto de Lei 286/89, de 29 de Agosto, a EF, no 1ºCEB, foi agrupada na “Expressão e 
Educação”, passando a ser designada como “Físico-Motora” e a estar formalmente presente no 
Currículo do 1ºCEB, com a denominação de Expressão e Educação Físico-Motora (EEFM), como 
disciplina curricular obrigatória para todos os alunos, ainda que nem sempre se tenha vindo a 
cumprir este desígnio da Lei. Entretanto, surgiu o Despacho nº 139/ME/90, de 16 de Agosto, que 
aprovou os Programas do 1ºCEB, na área da EEFM. 

Com a LBSE, embora se tivesse considerado que, no 1ºCEB, o ensino fosse globalizante e da 
responsabilidade de um professor único, ficou previsto que poderia este ser coadjuvado, em áreas 
especializadas, o que de facto veio a acontecer, no âmbito da EEFM, em muitas zonas do país, 
nomeadamente no Concelho da Amadora (CA), até ao ano de 2005/06, com o desenvolvimento do 
Projecto de EEFM no CA (PROJECTO), o qual, tendo-se iniciado no ano lectivo 1996/97, pretendia 
generalizar a prática da EEFM no CA e dar apoio aos Professores Titulares de Turma (PTT) na 
leccionação da EEFM.  

Surge, então, um movimento ao nível das autarquias no sentido de se criarem as condições 
mínimas indispensáveis junto das escolas do 1ºCEB, muito em particular no que diz respeito aos 
espaços/materiais específicos para a leccionação da EEFM; ao mesmo tempo em que a equipa 
que tinha a responsabilidade da elaboração do Programa de EEFM produzia inúmeros materiais 
de apoio para serem utilizados pelos PTT, incluindo múltiplas indicações e variedade de sugestões 
extremamente importantes para motivar, ajudar e melhorar a intervenção pedagógica dos mesmos 
(eg. Videograma e respectivo Guião de Leitura bem como o Programa Ilustrado do 1ºCEB). 
Simultaneamente realizavam-se Acções de Formação dirigidas aos PTT, no âmbito do ensino-
aprendizagem da EEFM, para que a mesma pudesse fazer parte do currículo real dos alunos. 

Aqui, vinte anos depois da publicação da LBSE, em 1986, surgiu o Despacho 12 591/2006, de 16 
de Junho, que estabeleceu a implementação da Actividade de Enriquecimento Curricular (AEC), 



    Introdução 

 

2 

 

em particular a Actividade Físico e Desportiva (AFD), de frequência facultativa e gratuita, a 
enriquecer um currículo que ainda estava oculto para muitas crianças do 1ºCEB e que veio a criar 
um sem número de confusões nos Pais/Encarregados de Educação (Pais/EE), Alunos e PTT. 

Foi neste quadro que nos propusemos empreender a realização de uma “investigação avaliativa” 
na perspetiva que lhe é dada por Clark (1999), ou seja, realizar a avaliação de um programa 
utilizando modelos e metodologias científicas. Trata-se de um estudo de caso, relativamente a um 
Programa de intervenção no 1ºCEB no CA em que, numa dimensão avaliativa, se pretendia 
analisar O PROJECTO, idealizado para apoiar a EEFM no 1ºCEB que surgiu de uma parceria 
entre a Câmara Municipal da Amadora (CMA), entidade Promotora, e um Clube Local: Associação 
Académica da Amadora (AAA), entidade Mediadora, e que veio a ser transfigurado numa AEC, 
tecnicamente designada AFD no ano lectivo 2006/07. 

Neste momento, apesar da parceria se manter, o modelo do PROGRAMA configurava objectivos e 
espaços/tempos de funcionamento diferentes. Os “novos” Técnicos/Professores (T/P) da AFD, 
deixaram de estar em contacto directo com os PTT, desempenhando o papel de coadjuvação da 
EEFM, num mesmo espaço/tempo curricular, e passaram a funcionar sozinhos, num 
espaço/tempo extra-curricular, numa actividade de carácter voluntário e de frequência facultativa 
para os alunos, embora igualmente gratuita para as famílias Portuguesas. 

Quando a AFD vier a constituir o verdadeiro enriquecimento do currículo dos alunos representará, 
por certo uma nova oportunidade se e quando a EEFM for considerada uma disciplina a funcionar 
em paridade com as demais matérias de ensino. Assim o trabalho colaborativo entre o PTT e o T/P 
da AFD fará mais sentido. 

Na verdade, em 2006/07, a forma como a EEFM foi abordada na componente curricular dos 
alunos e suportada apenas pelos PTT, deveria, como em anos lectivos anteriores, estar incluída 
no horário dos alunos (espaços e tempos atribuídos), nomeadamente poderia a sua leccionação 
estar articulada com a AFD, tal como, de resto, estava previsto na Lei. 

Poderiamos, para enquadrar o ambiente em que foi realizado o nosso estudo referir o clima de 
incerteza e mudança ocorrido no Sistema Educativo Português, em resultado das alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei nº15/2007, de 19 de Janeiro, no Estatuto da Carreira Docente 
(ECD), que constituiu razão determinante para que, no Programa do XVII Governo Constitucional, 
se reafirmasse a noção de que os educadores e professores são os agentes fundamentais da 
educação escolar. 

O desempenho das suas funções, de forma organizada, nos estabelecimentos de ensino, 
representa, efectivamente, o principal recurso de que dispõe a sociedade portuguesa para 
promover o sucesso dos alunos, prevenir o abandono escolar precoce e melhorar a qualidade das 
aprendizagens. Assim, o novo ECD dos Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos 
Básico e Secundário teve a pretensão de ser um instrumento efectivo de valorização do trabalho 
dos professores e de organização das escolas ao serviço da aprendizagem dos alunos. 

Um outro aspecto, igualmente relevante, que veio a causar certas tensões e focos de insegurança 
no corpo docente surgiu, no final do ano lectivo 2006/07, com o Decreto-Lei 200/2007, de 22 de 
Maio, que regulamentava o primeiro concurso de acesso à categoria de “Professor titular”, a nível 
nacional, no qual apenas puderam ser opositores os docentes posicionados nos índices 
remuneratórios 340, 299 e 245, desde que preenchessem, cumulativamente, e até ao termo do 
prazo para apresentação da candidatura, os seguintes requisitos: 

1. Possuirem uma das seguintes habilitações: titularidade do grau académico de licenciado e 
qualificação profissional para a docência; curso de formação complementar com grau académico 
de licenciado; diploma de estudos superiores especializados. 
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2. Não estarem na situação de incapacidade para o exercício de funções docentes ou com 
dispensa total ou parcial da componente lectiva, nos termos do Decreto-Lei nº 224/2006, de 13 de 
Novembro. 

A lista de classificação final dos candidatos ao concurso de acesso à categoria de “Professor 
titular” (provido/não provido) foi publicitada em trinta e um de Julho de 2007, nos termos do n.º 2 
do art. 19.º do Decreto-Lei n.º 200/2007, de 22 de Maio. 

Estavamos, desde logo, no início de um novo processo que iria, certamente, condicionar todas as 
áreas de intervenção da actividade docente, vislumbrando-se, no horizonte próximo, um conjunto 
de mudanças estruturantes que se iriam reajustando ao londo do tempo.  

É, justamente, neste contexto que iremos enquadrar o presente estudo, cujo trabalho de campo 
ocorreu no 3º período lectivo. 

Sentimos, por parte dos PTT, uma grande tensão devido ao facto de estar próximo o primeiro 
concurso de acesso à categoria de “Professor titular”; estar a ser ultimada a preparação dos 
alunos para as “Provas de Aferição” de Português e Matemática, sempre tidas como verdadeiros 
exames, para além de se notar um conjunto de preocupações em redor das diferentes actividades 
finais do ano letivo (eg. “viagem de finalistas”, visitas de estudo, AmadoraEduca). Todo este 
quadro gerou uma certa desconfiança nos PTT sobre o objectivo do estudo que pretendíamos 
efectuar, quando lhes anunciamos que o tema geral a abordar tinha como referência a EEFM e a 
AFD e este ano, por ser um ano de transição, constituía um momento de alguma confusão e 
incerteza.  

Destacamos, ainda que já com Decreto-Lei nº 74/2004, de 26 de Março, se fazia um apelo ingente 
ao combate a todas as causas do insucesso e do abandono escolares, defendendo, em 
simultâneo, o aumento da qualidade das aprendizagens como vectores indispensáveis quer à 
melhoria dos níveis de desempenho e qualificação dos alunos, quer ao favorecimento dos 
conhecimentos e atitudes que hão-de prevalecer ao longo da vida, cuja qualidade estará sempre 
dependente de uma prática adequada da EEFM. 

O Ensino Básico deverá entender-se, por isso, como um todo integrado, em que ao 1ºCEB 
corresponde a fase de iniciação; ao 2ºCEB, a fase de consolidação de aprendizagens básicas e de 
abertura à realidade social e, ao 3ºCEB, o alargamento e sistematização de aquisições com vista à 
autonomia social, que não poderá descurar o papel fundamental da EEFM cujo resultado se 
deverá projectar nas aprendizagens e aquisições dos demais Ciclos de Ensino. 

A Carta Internacional da EF e do Desporto da Unesco (1978) constituiu, por um lado, uma das 
primeiras declarações internacionais que reconhece a prática da EF e do desporto como um direito 
fundamental de todos (Art. 1º), representando, por outro lado, um elemento essencial de educação 
permanente no sistema global de educação (Art. 2º) em que a investigação e a avaliação são 
bases indispensáveis ao seu desenvolvimento (Art. 6º). 

Hardman (2000) referiu que a actividade física tem sido, ao longo dos tempos, sob diversas 
formas, um factor relevante em todas as culturas. Na sua vertente formal e institucional de 
Educação, a “Educação Física” (EF) tem sido, por isso, considerada uma importante componente 
do processo educativo. 

Quando nos reportamos ao 1ºCEB, a EEFM está presente no currículo dos alunos, com o 
objectivo de lhes proporcionar, a nível geral, a aquisição de competências sociais e/ou cognitivas 
e, a nível específico, a aprendizagem de técnicas corporais e o desenvolvimento de capacidades 
condicionais e coordenativas. 

Podemos, neste âmbito, considerar que foi fundamental o aparecimento da Associação Europeia 
de Educação Física (EUPEA), fundada em 1991, em Bruxelas, revestindo particular importância o 
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seu objectivo de promover mais e melhor EF na Europa. É de realçar a sua primeira posição 
oficial, a Declaração de Madrid, publicada naquele mesmo ano, a qual assinalou a necessidade de 
se promover e defender a EF como disciplina nuclear no currículo escolar “No Education Without 
Physical Education”. 

O “Código de Ética e Guia de Boa Prática para a EF”, adoptado pela EUPEA, representou um 
contributo para o desenvolvimento e manutenção de Programas de EF de alta qualidade, graças 
ao conjunto de orientações unanimemente aceites, no sentido de se garantir que as crianças 
possam participar em todas as formas de EF escolar, em total segurança, de forma a que os seus 
melhores interesses surjam assumidos e valorizados, num plano da máxima importância. 

Na verdade, sendo o desenvolvimento de competências motoras e a promoção da prática do 
desportos e de actividades físicas, ao longo da vida, considerados de interesse vital na sociedade 
moderna, verifica-se, contudo, que a EEFM, embora esteja formalmente presente no Currículo do 
1ºCEB, vem assumindo, com frequência, um estatuto de menoridade, surgindo, como 
consequência, preterida em relação a outras áreas curriculares. 

Temos a convicção de que a EEFM representa, para uma grande parte das crianças do 1ºCEB, o 
único momento em que realizam actividade física, com carácter sistemático e orientado, não só 
devido à falta de recursos económicos das famílias mas, também, como consequência da 
inexistência de entidades públicas ou privadas que, em certas zonas, promovam essas 
actividades. 

E é, por esta razão, que julgamos fundamental que a instituição escolar tenha uma especial 
responsabilidade no desenvolvimento da criança, não só porque esta passa na escola grande 
parte da sua vida, como, também, porque, universalmente, se reconhece que a escola é, de facto, 
a melhor garantia de grande parte das aprendizagens de carácter estruturante para a vida em 
sociedade. 

Assim, não será despiciendo sublinhar a importância de que a EEFM se reveste para os alunos do 
1ºCEB, constituindo-se, não só, como oportunidade de adquirirem hábitos de vida activos mas, 
também, como componente inalienável da Educação. 

Assim sendo, parece claro que não se deveriam queimar etapas, uma vez que todas as soluções 
que venham a ser implementadas num futuro, porventura longínquo, representarão, certamente, a 
necessidade de pagamento de facturas bem mais onerosas de valor incalculável. 

Constitui, por isso, um imperativo de cidadania, criar, desde já, condições para apetrechar as 
crianças e jovens com as competências necessárias para que realizem, ao longo da vida, 
autonomamente ou com enquadramento técnico, diversas actividades físicas e desportivas, com 
vista à criação de hábitos naturais de prática de actividade física. 

Teremos agora em conta a nova realidade existente nas escolas do 1ºCEB, no CA, 
designadamente: 

 O facto de, nos últimos anos, ter havido um notório investimento municipal no capítulo, 
sobretudo, do apetrechamento físico e material das escolas. 

 O enquadramento ao nível dos Diplomas legais: 

 Inicialmente, com o Despacho 12 591/2006, de 16 de Junho1; 

 Mais tarde, com o Despacho n.º 14460/2008, de 26 de Maio de 2008 e o Decreto-Lei nº 
212/2009 de 3 de Setembro. 

                                                        
1
 Revogado pelo Despacho nº 14460/2008 de 26 de Maio de 2008. 
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Mas, à partida, importa sublinhar que não se poderão confundir as “actividades de enriquecimento 
curricular - actividade física e desportiva” (Despacho 12 591/2006, de 16 de Junho, ponto 9, alínea 

d)2, de frequência facultativa, com aquilo que é o currículo de EEFM, de frequência obrigatória. 

O cerne da questão, na actualidade, irá centrar-se no cumprimento do Currículo de EEFM, no 
1ºCEB, devendo as Escolas ser, para tanto, dotadas dos meios humanos e materiais adequados, 
pois a população estudantil - alunos do 1ºCEB - será a grande entidade beneficiária, com a defesa 
do cumprimento do referido Despacho. 

Na realização do presente estudo, solicitámos a colaboração do Departamento de Educação e 
Cultura-Divisão Sócio-Educativa da Câmara Municipal da Amadora (Entidade Promotora das AEC-
AFD) da AAA (Entidade Mediadora das AEC-AFD), envolvendo a totalidade dos Agrupamentos 
Verticais de Escolas do CA, bem como de todas as escolas do 1ºCEB. Convidámos a participar no 
estudo a totalidade dos PTT a leccionar o 4º ano bem como os seus alunos, mediante autorização 
prévia dos respectivos Pais/EE. Solicitamos, de igual modo, a colaboração dos Pais/EE dos alunos 
que frequentavam o 4º ano do 1ºCEB das escolas públicas do CA, bem como os T/P da AEC-AFD. 

O trabalho irá ser sistematizado em cinco capítulos, obedecendo ao seguinte desenvolvimento: 

 No primeiro capítulo, intitulado "Revisão da literatura", pôr-se-á em evidência o enquadramento 
teórico e empírico do objectivo do estudo. Faremos uma breve referência aos novos desafios 
da acção educativa, abordaremos os processos de pensamento do professor e dos alunos, 
sendo desenvolvidas as componentes afectivas, cognitivas e sociais da participação do aluno 
em EF. Será, ainda, referenciada a bibliografia que sustenta a importância do processo 
educativo no 1ºCEB, em geral, e na EF, em particular, sendo apresentados alguns estudos 
realizados em Portugal. 

 No segundo capítulo, denominado "Objectivo do estudo", será apresentado o enunciado do 
problema, num contexto em que surgirá, logo de início, a pergunta de partida, esboçando-se o 
propósito do estudo e as variáveis em que o mesmo se irá fundamentar. Como se sabe, a 
investigação educativa, devido, em certa medida, ao ensino como actividade complexa e à 
grande diversidade das suas dimensões, caracteriza-se pela sua multiplicidade e dependência 
contextual.  

O Programa de investigação seguiu a linha de estudos realizados anteriormente em Portugal, 
visando a caracterização das crenças e práticas da comunidade educativa do 1ºCEB 
relativamente à escola no âmbito do processo educativo e, em particular, da EEFM e da AEC-
AFD. 

 No terceiro capítulo, sob a epígrafe "Métodos e procedimentos", enquadraremos as opções 
metodológicas adoptadas, face aos objectivos inicialmente previstos, destacando-se a 
caracterização da amostra, bem como os métodos e procedimentos a utilizar. 

 No quarto capítulo, denominado "Apresentação e discussão dos resultados" iremos dar conta 
dos resultados obtidos, na decorrência do processo do estudo das crenças e práticas acerca 
da EEFM e da AFD no 1ºCEB no CA. 

 Finalmente, no quinto capítulo, "Conclusões, Limitações e Recomendações", procederemos à 
apresentação das principais conclusões, poremos em evidência algumas das limitações mais 
relevantes e formularemos algumas recomendações que, no seu conjunto, encerrarão motivos 
de interesse sócio-pedagógico, abrindo-se, assim, caminho à realização de outros estudos de 
maior especialização que, eventualmente, possam aportar novas perspectivas e diferentes 
sistematizações, umas e outras em benefício da comunidade educativa. 

                                                        
2
 Mais tarde esta visão é fortalecida no Despacho n.º 14460/2008 de 26 de Maio, no mesmo ponto 9 alínea d). 



Revisão da Literatura  CAPÍTULOI 

 

6 

 

CAPÍTULO I     

REVISÃO DA LITERATURA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Introdução 

2. Os novos desafios da acção educativa 

3. Processos de Pensamento do Professor 

4. Processos de pensamento do aluno 

4.1.Componentes afectivas, cognitivas e sociais da participação do aluno 

em EF 

5. O processo educativo no 1ºCEB 

5.1. Enquadramento Jurídico 

5.2. Evolução do 1ºCEB 

5.3. Evolução da EEFM 

5.3.1. O programa de EEFM 

5.3.2. O PRODEFD 

5.3.3. Benefícios da EEFM/EF 

6. O professor do 1ºCEB 

7. Actividades de Enriquecimento Curricular no 1ºCEB 

8. A promoção de estilos de vida activos e saúdáveis  

9. Alguns estudos realizados em Portugal sobre a EEFM 

 



Revisão da Literatura  CAPÍTULOI 

 

7 

 

 

 CAPÍTULO I 

REVISÃO DA LITERATURA 
 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

A Escola, como refere a Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE), tem o dever de promover a 
educação dos cidadãos. 

É por todos reconhecido o significado dos primeiros anos de vida e do meio familiar no 
desenvolvimento ulterior da personalidade da criança. A educação dada pela família, pelos jardins 
de infância e pelas escolas do 1ºCEB, não constitui, senão, os primeiros elos de uma longa 
corrente que, em muitos casos, se vai prolongar até muito tarde na vida do indivíduo. 

É evidente que a educação dada na escola se estende por um número de anos cada vez maior e 
que, nas últimas décadas, se valorizou a educação permanente ou a educação contínua, o que 
significa que se aprende durante toda a vida, isto é, desde que se nasce até que se morre. 

Hargreaves, Earl & Ryan (2001) entendem que a Escola tem uma importância crescente para um 
maior número de estudantes e durante mais tempo. 

Durante longos anos, a educação só se interessava pela inteligência ou tão só pela memória. À 
medida que o tempo foi passando, foi-se caminhando lentamente para a formação total do 
indivíduo e a educação actual não tem por fim único fazer da criança um homem inteligente, com 
raciocínio lógico, sem falhas. Tal como refere Mialaret (1999) e aparece reforçado na actual LBSE, 
o grande objectivo estratégico é, actualmente, o de desenvolver uma personalidade de forma 
equilibrada onde a educação da sensibilidade se situe ao mesmo nível de importância da 
educação da inteligência e da educação corporal. 

A investigação educacional vem demonstrando, de há longa data e de forma inequívoca, a 
impossibilidade de se isolar a acção pedagógica dos universos sociais que a envolvem. A 
investigação educativa, com efeito,  

"é uma actividade de natureza cognitiva que consiste num processo sistemático, flexível e 
objecto de indagação e que contribui para explicar e compreender os fenómenos educativos. É 
através da investigação que se reflecte e problematiza o processo ensino-aprendizagem, que 

se suscita o debate e que se edificam as ideias inovadoras." (Pacheco, 1995: 9). 

Como agentes da prática educativa poderemos considerar tanto o professor na sua relação com o 
aluno, na sala de aula, como o director do estabelecimento, o responsável ministerial da área 
educativa, etc.; cada um deles, à sua maneira, desempenha um papel fundamental. 

Poderemos, por isso, dizer que as Ciências da Educação (CE) podem ter uma classificação 
organizada a partir de várias disciplinas que estudam as condições gerais e locais da educação, 
tais como: a história da educação, a sociologia da educação, a etnografia da educação, a 
demografia escolar, a economia da educação, a administração escolar e a educação comparada. 
E as ciências que estudam as situações e os factos da educação, a que poderemos chamar de 
ciências pedagógicas, consideram quatro categorias, segundo Mialaret (1999): 
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“As disciplinas que estudam as condições e os actos educativos sob as ópticas fisiológicas, 
psicológicas e psicossociológicas; as didácticas e as teorias de programas; as ciências dos 

métodos e das técnicas pedagógicas e as ciências da avaliação.” (Mialaret, 1999: 54). 

2. OS NOVOS DESAFIOS DA ACÇÃO EDUCATIVA 

(...) “a responsabilidade pela mudança pertence-nos. Devemos começar por nós próprios, 
ensinando a nós mesmos a não fechar prematuramente o espírito ao novo, ao surpreendente, 

ao aparente radical” (Toffler, 1984: 440). 

A Escola, como objecto autónomo de estudo das Ciências da Educação (CE) e como espaço 
privilegiado de inovação educacional, é um fenómeno relativamente recente. 

O sistema educativo tradicional, como refere Tedesco (1999), articulado por níveis – primário, 
secundário e superior – corresponde às idades das pessoas e ao lugar a ocupar por cada sector 
na hierarquia social. Neste sistema é, todavia, considerada a capacidade evolutiva dos sujeitos e a 
hierarquia das posições sociais, dando-lhes prestígio e poder. 

Na sociedade actual, em constante transformação, novas exigências sociais vão sendo solicitadas. 

Neste quadro, que também surge nos sistemas nacionais de educação escolar onde se vem 
reconhecendo uma elevada desmotivação dos alunos, dos professores e dos responsáveis e em 
que o fracasso e o abandono escolares persistem, década após década, com claras 
manifestações de desigualdade entre escolas e entre alunos, sendo bem evidentes a falta de 
apoio e a ausência de preparação, de estímulo e de cooperação, muitos cidadãos interrogam-se: - 
Como vamos melhorar a qualidade da educação? 

A especificidade da actual situação educativa está intimamente ligada à perda da articulação 
tradicional entre socialização primária e as distintas modalidades de socialização secundária. 
Existe, pois, uma certa dificuldade em orientar as acções educativas formais, fazendo uma ligação 
com as restantes acções e instituições socializadoras. 

Hargreaves (1997) refere: 

“creio que dentro de 25 anos será dificil falar de – sistema educativo - no sentido de um sistema 
coerente e com gestão estatal. No seu lugar, no que se refere à educação, emergirão outras 
instituições sociais cujos limites serão difusos: a casa, o lugar de trabalho, centros religiosos” 
(Hargreaves, 1997:11). 

Será possível, desta forma, uma educação para todos. 

É, de resto, do conhecimento geral, que os normativos emanados do Poder Central nem sempre 
correspondem às práticas sociais quotidianas que regem as organizações escolares, porque, por 
exemplo, se, por um lado, se diz que o professor valoriza o desenvolvimento das atitudes, dos 
comportamentos e dos valores, como a cooperação, a solidariedade e a justiça, sabe-se que, por 
outro lado, ele termina por ignorar a sua importância na hora de avaliar, de certificar e de concorrer 
para a definição de destinos pessoais, escolares e profissionais. 

Pensamos, por isso mesmo, que a participação do aluno na vida escolar, de uma forma cada vez 
mais crítica e criativa, deve assumir uma importância crescente na nova Escola Básica. O aluno 
terá que ser o centro da educação, como eixo à volta do qual devem rodar os princípios básicos e 
as orientações concretas, os programas, as actividades, as aulas, os projectos, etc. 

Pretende-se, no fundo, que as instituições educativas sejam organizações abertas à 
aprendizagem. E, neste sentido, Foster (1997) refere que:  

“a partir da investigação cognitiva, constuctivista social e organizativa, vemos a necessidade de 
entender as nossas escolas como organizações de aprendizagem ou comunidades de 

aprendizagem permanente dos adultos e dos alunos” (Foster, 1997:87). 
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É, por isso, que o conceito de “comunidade de aprendizagem” tem vindo a ser utilizado por alguns 
investigadores sempre que se referem ao facto de as escolas serem espaços em que os alunos e 
também os professores aprendem. Este é o sentido da afirmação de Clark (1996): 

“as organizações não chegam a ser nada a não ser que se convertam em comunidades de 

aprendizagem” (Clark, 1996: 115). 

Para que tal seja possível, é necessário assegurar a efectiva mudança relativamente a 
determinadas condições, como sejam as que dizem respeito às pessoas e seus sistemas, às 
tarefas que os conformam, ao ambiente e todas as componentes relativas aos recursos, à 
interacção, à comunicação, às relações, aos simbolos e rituais. 

É, nesta perspectiva, que poderemos dizer que a modernização do sistema educativo passa pela 
sua descentralização e por um investimento nas escolas como lugares de formação. As escolas 
têm de adquirir uma grande mobilidade e flexibilidade, incompatível com a inércia burocrática e 
administrativa que as tem caracterizado (Formosinho & Machado, 1999). O poder de decisão deve 
estar mais próximo dos centros de intervenção, responsabilizando, directamente e cada vez mais, 
os diversos intervenientes na acção educativa. 

Hoje em dia, a Escola é encarada como uma instituição dotada de uma autonomia relativa, como 
território intermédio de decisão no domínio educativo, que não se limita a reproduzir as normas e 
valores do macro sistema, mas que, também, não pode ser exclusivamente investida como um 
micro universo dependente do jogo dos diferentes intervenientes. No entanto, não nos podemos 
esquecer que, como refere Huberman (1973), as mudanças em educação são lentas e complexas, 
dado que envolvem alterações de práticas, valores e/ou atitudes. 

Hargreaves, Earl & Ryan (2001), referem, a este propósito, que a dificuldade da mudança 
educativa poderá estar relacionada com determinadas situações:  

“A razão para a mudança é conceptualizada de modo deficiente ou não é claramente 
demontrada; a mudança é demasiado abrangente e ambiciosa; a mudança ou é demasiado 
rápida para que as pessoas possam lidar com ela ou é muito lenta; são atribuídos poucos 
recursos à mudança ou os mesmos são retirados quando acaba o primeiro ímpeto; não existe 
um compromisso a longo prazo para com a mudança; o pessoal-chave que pode contribuir para 
a mudança ou pode ser afectado pela mesma ou não está envolvido; os pais opõem-se à 
mudança porque são deixados à margem da mesma; os líderes são demasiado controladores, 
ineficazes ou tiram proveito do sucesso inicial para passarem a projectos mais ambiciosos; a 
mudança é feita em isolamento e é minada por outras estruturas.” 

(Hargreaves, Earl & Ryan, 2001:198-199). 

Fullan (1991) reconhece que qualquer tipo de mudança no ensino ou no currículo depende em 
grande parte dos professores. 

Temos a consciencia de que as escolas enfrentam, actualmente, novos e significativos desafios. 

Existe uma real necessidade de se evitar que tantas crianças/jovens se afastem quer física, quer 
emocional ou intelectualmente das Escolas. 

Estamos perante novos desafios na educação, pois, como refere Hargreaves, Earl & Ryan (2001), 
as escolas e os professores: 

“foram apanhados numa transformação mundial a nível político, económico, tecnológico, 
cultural, moral e de vida quotidiana. As estruturas familiares estão a mudar, as relações estão a 
tornar-se mais temporárias e frágeis e a identidade dos jovens encontra-se mais em risco” 
(Hargreaves, Earl & Ryan, 2001:196-197). 

Os mesmos autores são apologistas de que os problemas crescentes de segurança, 
particularmente os que assumem actos de violência ou derivam da diversidade multicultural nas 
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Escolas, reclamam mais assistência social no ensino. Propõem, por isso, algumas iniciativas com 
o objectivo de alinhar a Escola com as necessidades dos estudantes e os tempos modernos: 

“Processos e sistemas de cuidado e de apoio, em que cada professor assume a 
responsabilidade pelo bem-estar social e emocional dos estudantes, para além do seu 
desenvolvimento intelectual. 
Um programa de ensino e um conjunto de estratégias de características relevantes, imaginativas 
e desafiantes, que envolvam todos os estudantes. 
Uma grelha programática de trabalho abrangente, que permita atingir resultados de 
aprendizagem comuns (ao contrário de conteúdos disciplinares detalhados) facilitando as 
múltiplas inteligências e formas de realização dentro das populações estudantis culturalmente 
diversas e proporcionando, simultaneamente, aos professores, um grau de liberdade 
considerável na decisão relativa aos conteúdos programáticos particulares que se mostrem mais 
adequados à sua população de estudantes. 
Avaliação de sala de aula autêntica e abrangente. 
Ensino para a compreensão, em termos que possibilitem a utilização de um vasto reportório de 
estratégias de ensino que os professores possam melhorar e desenvolver. 
Estruturas de educação, tais como miniescolas ou programas nucleares baseados em equipas”. 

(Hargreaves, Earl & Ryan, 2001: 197). 

3. PROCESSOS DE PENSAMENTO DO PROFESSOR 

Onofre (2003) refere que o estudo do fenómeno de ensino não poderá realizar-se sem que sejam 
salvaguardados determinados aspectos, a saber: 

 Os dados objectivos relativamente às práticas dos intervenientes, na sua interdependência 
recíproca; 

 O ambiente psicológico com que os intervenientes operam, nomeadamente, o processo de 
decisão que enforma a sua actuação e as percepções e crenças que lhes estão associadas; 

 A dimensão contextual em que decorrem essas práticas. 

Na verdade, 

“é necessário estudar o ensino na sua multidimensionalidade e singularidade, isto é, na sua 

complexidade por “dentro” e no seu contexto” (Onofre, 2003: 70). 

Todo o Professor terá uma intervenção mais eficaz se reconhecer que o seu saber é “inacabado” e 
que se encontra num processo constante de aperfeiçoamento/ aprendizagem/ formação. 

Reiteramos a posição de Schwanitz (2006) quando diz que a vida dos professores não é facil. 

Por vezes, o comportamento do aluno, quando reveste certos sinais de indisciplina e falta de 
interesse na aprendizagem, é, com frequência, imputado exclusivamente às aulas, mas há que ter 
em conta que, na realidade, os alunos, na maioria dos casos: 

“padecem de falta de capacidade de concentração e de défices educacionais que têm origem 

na família.” (Schwanitz, 2006: 29). 

Perrenoud, 2003, afirma que ensinar é uma profissão tão difícil que é pouco provável que se possa 
ser Professor por comodismo, falta de algo melhor ou porque é preciso "ganhar a vida". 

Hargreaves, Earl & Ryan (2001) citando Fullan (1993), referem que: 

“Muitos Professores entram no ensino porque gostam em particular dos jovens ou porque 
querem contribuir, em geral, para uma melhoria social. Frequentemente estes objectivos 
desvanecem-se à medida que os professores se tornam presa fácil das pressões e rotinas 

diárias na sala de aula” (Hargreaves, Earl & Ryan, 2001: 205). 
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Gimero Sacristán (1999) utliza o conceito de profissionalidade e, com ele, pretende transmitir-nos 
o que, de facto, é específico na profissão docente:  

“conjunto de comportamentos, conhecimentos, destrezas, atitudes e valores que constituem a 

especificidade de ser professor” (Gimero Sacristán, 1999: 65). 

Quanto à competência docente, o mesmo autor crê que o professor é um prof issional que pode 
utilizar o seu conhecimento e a sua experiência para se desenvolver em contextos pedagógicos e 
práticas preexistentes. 

Segundo Marcelo García (1999), os processos de mudança devem afectar a teoría implicita ou 
subjectiva dos professores, além de procurarem mudanças mais visíveis através de condutas.  

O paradigma do pensamento do professor situa-se mais no âmbito do ensino do que no da 
aprendizagem. Caracteriza-se como um processo de planificação e execução de actuações, com 
base no processo de tomada de decisões, de tal modo que o professor consciente das suas 
actuações, realiza-as, por vezes, de forma automática. 

Para o contexto do ensino, reconhece-se que este é um processo influenciado, em alto grau, pelo 
meio e resultante quer das interacções entre participantes quer das interacções destes com o meio 
(Lowyck, 1986: 237). 

O modelo de Doyle, 1977 é um dos mais representativos do modelo ecológico, relacionando-se, 
fundamentalmente, com a aprendizagem do aluno no contexto escolar, no qual se reafirma o seu 
carácter intencional e avaliador. O ponto central da vida numa turma prende-se com a realização 
de tarefas académicas em que o aluno participa e através das quais é classificado. Cada turma/ 
aula funciona mediante um processo de negociação, em que intervêm, de forma decisiva, o 
comportamento do professor e a actividade do aluno. 

Conceptualmente, na perspectiva qualitativa de investigação educativa, o objecto de estudo não é 
constituído pelo comportamento mas pelas intenções e situações. Mais do que a procura de um 
processo e um produto, pretende-se a análise e ponderação dos significados e respectiva 
influência na interacção didáctica. (Pacheco, 1995: 39). 

Estes significados compreendem-se numa dupla dimensão, ou seja, tendo em conta as 
perspectivas da investigação mediacional e ecológica, por um lado, como significado cognitivo, isto 
é, como representação da cognição humana que abrange os processos mediacionais de alunos e 
professores, presentes no processamento da informação e tomada de decisões e, por outro lado, 
como significado social ou seja, tendo em conta as relações entre as perspectivas de significado 
dos actores e as circunstâncias ecológicas de acção em que se encontram (Erickson, 1986). 

A investigação interpretativa caracteriza-se como um meio social e culturalmente organizado, onde 
as perspectivas de significação do professor e dos alunos são elementos intrínsecos do processo 
educativo (Erickson, 1986). 

Torna-se necessário reconhecer que os alunos e os professores são os mediadores da 
investigação (Pacheco, 1995: 43), pois se os seus argumentos práticos mudam de sentido e 
modificados e substituidos por outros, isso não dependerá da investigação mas dos seus próprios 
significados que evoluem e dependem do contexto. 

O contributo do “pensamento do professor” ajuda-nos a perceber a vida da aula, incluindo a 
opinião dos alunos e a atitude dos professores. 

Falamos de bases conceptuais e pressupostos invisíveis, segundo Nóvoa, (1992), e, neste 
sentido, estamos a referir-nos ao conjunto de elementos que integram os valores, as crenças e as 
ideologias dos vários membros da organização escolar. Os valores, por um lado, permitem atribuir 
um significado às acções sociais e constituem um quadro de referência para as condutas 
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individuais e para os comportamentos grupais. As crenças, por outro lado, são um factor decisivo 
na mobilização dos actores e na qualificação das actividades no seio da escola. As ideologias, 
enfim, nos seus aspectos consensuais e conflituais, são a componente fundamental para a 
compreensão social da realidade, isto é, dão sentido ao jogo dos actores sociais. 

O conceito de crença também costuma aparecer com outras denominações, tais como: 
perspectivas, atitudes, representações, teorias implícitas, concepções, etc. Contudo, as mais 
utilizadas são crenças ou representações, termos que utilizaremos com o mesmo significado. 

Pacheco (1995) refere que existe uma crença,  

"enquanto um acto de fé que bem pode ser precedido pela frase "creio que…", e que constitui a 
base de argumentação de uma pessoa, sempre que alguém descreve um objecto ou reage 
perante uma frase, uma ideia ou um facto, considerando-o falso ou verdadeiro, bom ou mau, 

correcto ou incorrecto" (Pacheco, 1995: 52). 

Uma crença distingue-se de atitude, na justa medida em que, como refere Pacheco (1995), uma 
atitude é uma totalidade delimitada do comportamento em relação a alguma coisa, enquanto que 
uma crença é a componente cognitiva da atitude. 

É, pois, a partir deste mundo das representações individuais que se processa o estudo das 
crenças ou das teorias implícitas, dilemas, conhecimento prático, etc dos professores, 
correspondendo a linhas de investigação no pensamento do professor (Pacheco, 1995: 52). 

Através das crenças educativas, estudam-se as ideias principais que guiam as acções dos 
professores, caracterizando-se por uma dimensão de probabilidade subjectiva e utiliza-se numa 
dupla posição: por um lado integrando aquilo que o professor sabe, pensa e sente e, por outro, a 
sua experiência, propósitos vitais e profissionais (Zabalza, 1994). 

Uma crença assemelha-se às atitudes na medida em que estas se definem, também, por uma 
modalidade cognitiva, constituem um subconjunto do conjunto de objectos e integram-se no 
aspecto positivo do domínio dos valores. Diverge delas porque uma crença não se refere às 
modalidades não cognitivas da conduta e não tem um carácter aditivo.  

Comparada com as expectativas, uma crença (atemporal) tem em comum a pertença ao mesmo 
domínio, tanto da modalidade cognitiva da conduta como do aspecto positivo dos valores, 
diferenciando-se delas por não possuir um carácter antecipatório (Pacheco, 1995: 53). 

Segundo, Gimero (1988: 218), crença, perspectiva e teoria implícita, encerram uma ideia de acção. 

Existe uma influência recíproca entre crenças educativas e conduta docente pelo que se torna 
necessário estudar, não só, o modo como evoluem em consequência do exercício profissional dos 
professores, como também, estudar a diferença de crenças educativas de professores de 
diferentes níveis e distintas disciplinas.  

O estudo dos processos de pensamento do professor, segundo Januário (1996), aparece como 
meio privilegiado de aumentar a "compreensão do como é e do porquê do comportamento" que ele 
assume na sala de aula. (Januário, 1996: 23). 

Carreiro da Costa (1996b), refere que os processos de pensamento do professor estão centrados 
de acordo com as crenças; os processos cognitivos de tomada de decisão; o processamento de 
informação. 

Clark & Peterson (1986) fazem referência ao livro de Jackson - Life in Classrooms - (1968) 

afirmando que nele constava: 

"one of the first studies that attempted to describe and understand the mental constructs and 
processes that underlie teacher behavior". 
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Na Europa, nasceu a associação: International Study Association Thinking, em 1983, com o intuito 
de promover e conduzir estudos de investigação sobre o processo ensino-aprendizagem a partir 
do ponto de vista do pensamento do professor. 

Com Jackson (1968) é dado, claramente, o ponto de partida para uma nova linha de investigação: 
o "paradigma mediacional centrado no professor" ou, como é mais conhecido, por "pensamento do 
professor". Assim, o seu contributo foi o de chamar a atenção para a grande importância de se 
estudar o pensamento do professor, quer a partir da análise da sua vida na aula, quer em termos 
da opinião que de si têm os alunos. 

É que, na realidade, os processos de pensamento do professor dizem respeito às cognições e às 
tomadas de decisão, razão pela qual muito daquilo que o professor faz depende da forma como 
concebe, como pensa e como decide. 

Clark & Peterson, (1986), referem que o modelo implica dois domínios importantes no processo de 
ensinar (process of teaching): 

 o primeiro refere-se ao processo de pensamento do professor (teachers' thougt processes), 
que existe "inside teachers' heads", logo não é observável. 

 o segundo reporta-se às acções do professor (teachers' actions) e 

 e seus efeitos observáveis (their observable effects). 

"Moreover, as we shall see in our review of research on teachers' thought processes, research 
findings suggest that teachers' thought processes are affected profoundly by the task demands 

and by the teachers' perceptions of the task." (Clark & Peterson, 1986: 258). 

Os estudos sobre o processo de pensamento do professor podem inscrever-se em três grandes 
categorias: 

 Planeamento, pensamento pré e pós-interactivo (teacher planning; preactive and postactive 
thoughts). 

 Decisões do professor e pensamento interactivo (teachers' interactive thoughts and decisions). 

 Teorias e crenças do professor (teachers' theories and beliefs). Esta categoria, segundo os 

dois domínios e as diferentes categorias que a eles estão associadas, encontra-se em 
constante interacção, estabelecendo relações estreitas uns com os outros. 

Clark & Peterson (1986) referem, ainda, que alguns investigadores parecem sugerir que, 
geralmente, as crenças que os professores têm sobre os alunos estão relacionadas com a 
percepção que os mesmos têm acerca das causas do comportamento dos alunos.  

Shulman (1986) focaliza o seu estudo nas determinantes do processo ensino-aprendizagem que, 
enquanto objecto de investigação, se situam ao nível de três atributos significativos: capacidades, 
acções e pensamentos dos professores e dos alunos:  

- "As capacidades são características relativamente estáveis e duradouras da atitude; 
propensão, conhecimento e carácter próprio dos intervenientes e, sem dúvida, susceptíveis 
de modificação através da aprendizagem e do desenvolvimento; 

- As acções compreendem as actividades, o rendimento e a conduta, os actos de fala e os 
actos físicos e observáveis dos professores e dos alunos; 

- Os pensamentos são as cognições, as metacognições, as emoções e os propósitos; os 
estados mentais e os estados tácitos que precedem, acompanham e seguem as acções 
observáveis, obscurecendo, com frequência, (e reflectindo) mudanças de capacidades mais 
duradouras. Tanto os pensamentos como as condutas podem converter-se em capacidades 

(sob a forma, por exemplo, de conhecimentos, hábitos e habilidades)." (Shulman; 1986: 
20). 
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O modo como o professor processa informação e toma decisões resulta de tudo quanto ele sabe e 
conhece. Clark & Peterson (1986: 287) falam de um conhecimento proposicional, pois, 
pressupõem que o “conhecimento psicológico é tido como composto por uma mescla de teorias, 
crenças e valores, parcialmente formulados sobre a sua função e sobre a dinâmica de ensino-
aprendizagem”. Daqui se infere que o modo como o Professor enfrenta uma situação didáctica 
depende da sua individualidade psicológica, a partir da qual interpreta e lhe atribui significado. 
(Pacheco, 1995: 51). 

Clark & Peterson (1986: 287) referem que a conduta cognitiva é guiada por um sistema pessoal de 
crenças, valores e princípios para lhes conferir sentido. 

Toda a abstração que serve para integrar dados empíricos e produzir hipóteses interpretativas 
sobre parcelas da realidade física ou social, que se pode classificar como construto, corresponde a 
uma estrutura mental individualizada que expressa a organização de informações e percepções 
em redes de noções e concepções, sendo através dele que o professor tem a possibilidade de 
explicar, interpretar e prever a realidade. 

Segundo Carreiro da Costa (1996b), os estudos sobre processos de pensamento do professor têm 
incidido em Portugal sobre quatro categorias: as teorias implícitas, pré-concepções e crenças do 
professor e a sua relação com a actividade de ensino; o planeamento dos professores; os 
problemas práticos - (sentimento de capacidade dos professores no ensino em EF, sentimentos de 
eficácia na concretização de princípios pedagógicos de instrução, gestão, disciplina e clima); a 
relação entre o planeamento e o comportamento do professor e dos alunos. 

No nosso estudo, deparamo-nos com uma situação problemática, integrando o dilema que os 
professores do 1ºCEB enfrentam quer ao nível do pensamento, quer ao nível da prática, no 
decurso da sua actividade profissional, tomando, por vezes, a decisão de não cumprirem 
integralmente o currículo neste nível de ensino, da qual resulta deixarem para EEFM para um 
segundo plano, o que constitui um natural ponto de tensão.  

Assim tentaremos perceber este ponto de tensão que leva a que os PTT tomem esta decisão 
prejudicial para o aluno, neste ciclo de ensino e nos ciclos de ensino subsequentes, substituindo 
os tempos que deveriam ser dedicados ao ensino-aprendizagem da EEFM, por outras áreas do 
currículo. 

Se, por um lado, viermos a perceber as crenças do PTT ou do T/P da AEC-AFD, e, por outro, 
viermos a retirar algumas conclusões, porventura exclarecedoras, da observação presencial que 
iremos realizar durante a acção (comportamento) de aulas de EEFM ou de AEC-AFD, iremos, 
então, ter a possibilidade de entender qual a sua reacção, pois o “pensamento do professor” 
ocorre num contexto psicossocial e ecológico que os transforma em sujeitos reflexivos, 
construtores dos seu próprio conhecimento, de índole prática, adquirido na realidade dinâmica em 
que intervêm, na qual se assumem, plenamente, como profissionais que tomam decisões perante 
situações complexas. 

4. PROCESSOS DE PENSAMENTO DO ALUNO 

No paradigma mediacional, centrado no aluno, estaremos perante a observação e interpretação do 
pensamento do discente, considerando-se este como um interveniente activo no processo ensino-
aprendizagem (Pacheco, 1995: 35). 

As representações dos alunos, implicam reconhecer que ele sabe sempre alguma coisa que se 
torna necessário integrar no seu processo mental, e que o erro é uma etapa natural do processo- 
ensino-aprendizagem. 

Entre o paradigma ecológico e o paradigma mediacional centrado no aluno não existem 
divergências profundas, completando-se de acordo com as seguintes características: 
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 Perspectiva naturista: o objecto da investigação é captar redes significativas de influxo que 
configuram a vida real na aula, numa relação directa entre o meio ambiente e o 
comportanmento, conceituando-se a aula como um espaço social de intercâmbio; 

 Perspectiva disciplinar no campo metodológico, reconhecendo-se as abordagens 
multidisciplinares das ciências sociais, por exemplo, etnometodologia; 

 Perspectiva da aula como um espaço de comunicação e intercâmbio em que a vida na aula 
manifesta características genéricas como a multidimensionalidade, simultaneidade, imediatez, 
imprevisibilidade e história; 

 Perspectiva diagnóstica, destacando a análise ecológica e o valor funcional ou a significação 
adaptativa dos comportamentos individuais, em relação ao ambiente natural (Pérez Goméz, 
1985, 215). 

O aluno está longe de ser um simples receptor no processo ensino-aprendizagem, pelo que é 
fundamental estudar o papel determinante que desempenha através das suas representações, 
comportamentos e atitudes. 

"As características dos alunos, à partida, as noções sobre as matérias de ensino, as 
percepções da sua própria competência, os conhecimentos e as experiências anteriores, 
constituem um esquema a partir do qual os alunos se apercebem dos acontecimentos da aula e 

constroem padrões de interacção na mesma." (Leal & Carreiro da Costa, 1997: 113). 

Os comportamentos de ensino dos Professores, segundo Doyle (1986), interferem na 
aprendizagem dos alunos, na medida em que influenciam o processo de tratamento da 
informação, o qual, por sua vez, determinará o que os alunos vão aprender. 

A situação de educação e as relações professor/aluno constituem uma realidade que só pode ser 
analisada e compreendida em relação a um conjunto complexo de forças que a determinam. A 
este propósito, Mialaret (1999) considera três factores importantes: 

 “Os que correspondem às condições gerais da educação instituição. 

 Os que correspondem às condições locais das situações de educação. 

 Os que correspondem às condições da relação educativa propriamente dita.” (Mialaret, 
1999: 34). 

Os estudos realizados no âmbito dos processos de pensamento dos alunos, a que pretendemos 
juntar o nosso pequeno contributo, têm-se debruçado não só sobre a forma como os estudantes 
interpretam os estímulos pedagógicos transmitidos pelo professor mas, também, sobre a relação 
que se estabelece entre estes processos de natureza cognitiva e o comportamento do aluno nas 
situações de aprendizagem. Factores como, por exemplo, as características pessoais dos alunos, 
as percepções sobre a escola, as matérias a aprender, a forma como avaliam a sua própria 
competência, as experiências anteriores vividas e, ainda, os comportamentos do professor, 
constituem uma plataforma a partir da qual os alunos se apercebem dos acontecimentos ocorridos 
na aula. Este conjunto de aspectos irão influenciar não só o seu comportamento como os seus 
resultados em termos de aprendizagem. 

Segundo Wittrock (1986), percepções, expectativas, atenção, motivações, atribuições, memória, 
compreensões, crenças, atitudes, estratégias de aprendizagem e processos metacognitivos têm 
sido algumas das temáticas privilegiadas no âmbito dos estudos realizados sobre o processo de 
pensamento dos alunos. 

Taba (1983) refere que "o conhecimento sobre o aluno e sobre a aprendizagem é relevante para a 
adopção de uma quantidade de decisões sobre o currículo" (Taba, 1983: 109), pois os currículos 
estão estruturados de forma a que os alunos possam aprender. 
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É nesta linha de pensamento que Mialaret (1999) reforça, também, a ideia de que a aprendizagem 
do aluno é inseparável das suas motivações, dos seus interesses, das suas necessidades e 
atenção. 

Na verdade, as investigações realizadas, à luz deste paradigma de estudo, vieram mostrar que 
aquilo em que os alunos acreditam, pensam e sentem afecta a forma como se comportam e, 
também, aquilo que aprendem (Lee & Solmon, 1992; Wittrock, 1986). 

Quanto mais profundo for o conhecimento sobre os alunos, mais facilmente poderemos responder 
às suas expectativas e, assim, criar um clima de ensino mais adequado. 

Para Solas, (1992), a inter-acção professor-aluno, no processo ensino-aprendizagem, é muito 
importante, pelo que deverão ser sempre consideradas as suas opiniões. 

Por esta mesma razão, Carreiro da Costa (1996), refere que o aluno assume um papel activo na 
construção do seu processo de aprendizagem, daí resultando que os seus processos de 
pensamento medeiam, geralmente, a relação entre o ensino e as suas aprendizagens. 

4.1. Componentes afectivas, cognitivas e sociais da participação do aluno em educação 
física 

De acordo com Carreiro da Costa (1996), os temas mais estudados sobre os processos de 
pensamento dos alunos, em Portugal, são: as percepções pessoais dos alunos; as percepções 
sobre o comportamento do professor e os processos cognitivos dos alunos durante o processo 
ensino-aprendizagem. 

Ao nível das percepções pessoais dos alunos, isto é, das suas concepções prévias e do seu 
conhecimento sobre os diferentes aspectos constantes do processo educativo, tem sido dedicada 
especial atenção à questão da atitude dos alunos face à Escola e à disciplina de EF. 

Há que referir, pela importância que merece, o estudo que Duarte (1992) levou a efeito procurando 
conhecer as atitudes manifestadas pelos alunos dos 9º, 11º e 12º anos dos ensinos básico e 
secundário, da região do grande Porto, face à disciplina de EF e a cada um dos objectivos que lhe 
são atribuídos. Dos alunos inquiridos (1140 alunos, sendo 435 do género masculino e 705 do 
género feminino), 85% referiu gostar das aulas de EF. Os resultados indicam também que as 
atitudes mais favoráveis face à disciplina de EF são reveladas pelos alunos do género feminino e 
que, quando se analisam os resultados à medida que a idade aumenta, verifica-se uma ligeira, 
mas progressiva, diminuição do gosto pela disciplina: cerca de 90% dos alunos, até aos 15 anos, 
diz gostar muito da EF, enquanto esta mesma posição é partilhada por 80% dos alunos entre os 
16 e os 20 anos. 

Fraga (1994) estudou o grau de satisfação após as aulas de EF de 1475 alunos do 9º e 10º anos 
do 3ºCEB e Secundário e verificou que 69,7% dos inquiridos referiu estarem satisfeitos com as 
aulas de EF. Quando analisou os resultados, por género, observou que 74,2% dos rapazes e 
65,2% das raparigas diziam estar satisfeitos. 

Leal & Carreiro da Costa (1997), no seu estudo "A atitude dos alunos face à escola, à EF e a 
alguns comportamentos de ensino do professor", teve como objectivo: 

 Sublinhar a atitude dos alunos face: 
a) à escola e às matérias de ensino; 
b) à disciplina de EF e respectivos conteúdos; 
c) a vários comportamentos de ensino do professor de EF, identificados como eficazes pela 

investigação "Processo-Produto". 

 Verificar a influência das variáveis, níveis de ensino, idade, género, meio residencial, nível de 
competência e profissão dos pais, nas atitudes dos alunos. 
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 Verificar a relação entre os sentimentos de capacidade dos alunos e o nível de classificação 
obtido em EF e a sua atitude face à disciplina. 

Participaram neste estudo 257 alunos, frequentando o 2ºCEB, em 4 Escolas Preparatórias, e o 
3ºCEB, em 2 Escolas Secundárias. Na recolha de dados foi utilizado um questionário, distribuído a 
260 alunos, com uma entrevista realizada aos 15 alunos com uma posição mais extremada, pela 
positiva ou negativa, face à Escola e à disciplina de EF. 

As principais conclusões deste estudo foram as seguintes: 

 Os alunos de níveis de escolaridade mais baixos apresentam uma atitude de maior aceitação 
face à Escola, à escolarização e à disciplina de EF. 

 Os alunos do género masculino revelam uma atitude mais negativa face à Escola e à 
escolarização do que os do género feminino. 

 O nível de aceitação face à disciplina de EF decresce com a idade. 

 Os alunos do género masculino valorizam mais a disciplina de EF do que os do género 
feminino. 

 Os alunos atribuem uma maior valoração ao facto de, através das aulas de EF, poderem 
melhorar a sua condição física, as suas performances desportivas e, ainda, divertir-se, o que 
lhes parece mais interessante do que aprender coisas novas. 

Gonçalves (1997), na sua investigação "Estudo do pensamento dos alunos sobre o processo de 
formação em Educação Física", pretendeu atingir os seguintes objectivos: 

 Conhecer o pensamento dos alunos do 3ºCEB (9º ano) e do Ensino Secundário sobre os 
processos de formação em EF. 

 Avaliar a influência de algumas variáveis na elaboração deste pensamento: idade, género, 
condições materiais da escola, projecto pedagógico do Grupo de Professores de EF. 

Participaram nesse estudo 398 alunos, sendo 204 rapazes e 194 raparigas, com idades 
compreendidas entre os 13 e os 18 anos e pertencentes a 6 Escolas do Ensino Secundário de 
Oeiras e Lisboa. 

Todos os alunos tinham, no seu horário, 2 horas semanais de EF (50 minutos cada aula). As 
dezanove turmas inquiridas, no âmbito desta investigação, eram acompanhadas, em termos de 
leccionação, por 19 professores, todos com mais de 10 anos de experiência profissional. 

As conclusões mais relevantes do estudo permitem colocar em evidência que os alunos: 

 Acolhem favoravelmente a disciplina de EF e reconhecem a importância da sua introdução no 
currículo. O nível de aceitação da disciplina de EF decresce com a idade e os alunos do 
género masculino valorizam mais a disciplina de EF do que os do género feminino. 

 Aceitam bem o funcionamento das aulas mistas, com especial relevo para as alunas mais 
velhas. 

 Parecem conscientes do benefício das aulas para a preservação da saúde e da condição 
física. Apreciam igualmente os factores "divertimento" e "alegria", e as raparigas destacam a 
oportunidade de participarem em actividades práticas (jogos) conjuntamente com os rapazes. 

 Consideram a "aprendizagem e aperfeiçoamento de diferentes técnicas desportivas", como a 
sua principal aprendizagem nas aulas. Os rapazes valorizam, ainda, os conhecimentos sobre o 
"funcionamento do corpo humano" e as raparigas realçam todas as questões relacionadas com 
a "educação desportiva". 

 Valorizam todos, de forma positiva, o ambiente das aulas e as relações que nelas se 
estabelecem entre rapazes e raparigas. 
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 Emitem uma opinião desfavorável sempre que são obrigados a praticar actividades de que não 
gostam e são sobremaneira críticos sobre as características e o estado de conservação dos 
equipamentos desportivos das suas escolas. 

 Consideram positiva a forma como os professores ensinam e a relação pedagógica que 
estabelecem com os alunos no decorrer das aulas. 

Shigunov & Carreiro da Costa (1993) concluiram que o grau de satisfação dos alunos depois das 
aulas de EF estava associado ao interesse pelas actividades físicas, ao facto de “gostarem” do 
professor e, ainda, às características da aula e aos comportamentos do professor. 

É interessante verificar que os estudos realizados em Portugal com o objectivo de analisarem as 
atitudes relativamente à Escola, à EF e às respectivas aulas, todos eles apresentam resultados 
que mostram existir uma atitude positiva e um nível elevado de satisfação por parte dos alunos. 

Num estudo internacional entre oito países e no qual esteve envolvido Portugal (Piéron, Ledent, 
Almond, Airstone & Newberry, 1996) verificou-se, globalmente, que uma elevada percentagem de 
crianças inquiridas expressavam sentimentos de indiferença face à escola. Contudo, quando se 
compararam os países entre si, foram detectadas várias diferenças. As crianças portuguesas 
revelaram um perfil de resposta contrastante com as respostas das crianças dos restantes países. 
De facto, os resultados revelaram que, no nosso País, existe uma elevada percentagem de 
crianças que expressou uma opinião muito favorável face à escola. 

Carreiro da Costa, Pereira & Diniz (1996) realizaram um estudo sobre diferentes variáveis do 
pensamento do aluno, no âmbito do qual se destacaram, entre outros aspectos, o sentimento de 
capacidade, a atenção, a motivação, a percepção sobre os objectivos da EF. Estes autores 
verificaram que a única variável que se relacionava positivamente com o comportamento do aluno 
na aula era a auto-percepção de capacidade. 

Relativamente à análise das percepções sobre os comportamentos de ensino do professor, 
destacamos o estudo de Leal & Carreiro da Costa (1997). Este estudo permitiu comprovar que os 
alunos valorizam os comportamentos de ensino do professor de uma maneira diferenciada 
consoante a idade, o género e o meio onde residem. Ainda de acordo com este estudo, os 
comportamentos relacionados com a dimensão clima são aqueles que os alunos mais valorizam. 

Entre os comportamentos de ensino de gestão, os mais valorizados foram aqueles que favorecem 
o tempo de empenhamento motor e a disciplina da aula. No que diz respeito à instrução, os 
factores mais valorizados foram a capacidade do professor para os ajudar a ultrapassar as suas 
dificuldades e a clareza de comunicação. 

No estudo dos processos cognitivos dos alunos têm sido analisadas variáveis como a atenção 
(Carreiro da Costa, Pereira e Diniz, 1996) e a motivação (Carreiro da Costa, Pereira e Diniz, 1996; 
Gonçalves, Carreiro da Costa & Piéron, 1996).  

Gonçalves, Carreiro da Costa & Piéron (1996) compararam os comportamentos na aula dos 
alunos mais e menos motivados para a disciplina de EF. Estes autores verificaram que os alunos 
mais motivados se caracterizaram por um nível de auto-percepção de capacidade mais elevado, 
sendo mais receptivos a objectivos relacionados com a promoção de aprendizagens de técnicas 
desportivas, bem como com o divertimento, despendiam mais tempo na tarefa e incorriam com 
menor frequência em comportamentos inapropriados. Por outro lado, os alunos menos motivados 
caracterizaram-se por um nível de sentimento de capacidade mais baixo, por percepcionarem a EF 
como uma área curricular opcional, identificando como objectivos para a disciplina o 
desenvolvimento da aptidão física e da auto-imagem, manifestaram mais comportamentos 
inapropriados e receberam menos apoio dos professores. 
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Quina, Carreiro da Costa & Diniz (1995) realizaram um estudo no sentido de verificar a quantidade 
de informação que os alunos percepcionam, processam e retêm quando recebem feedback 

pedagógico, e identificaram os factores que poderiam influenciar este processo. De acordo com os 
resultados encontrados, no final das aulas, os alunos tinham assimilado entre 40% e 50% das 
mensagens de feedback pedagógico proporcionadas. 

5. O PROCESSO EDUCATIVO NO 1º CEB 

5.1. Enquadramento Jurídico  

Um dos instrumentos de “transformação da crise social em crise escolar” tem sido, como refere 
Formosinho, (1992), o aumento da escolaridade obrigatória. No caso Português, tal 
obrigatoriedade era apenas de três anos, de 1930 a 1956, de quatro anos para os rapazes, a partir 
de 1956, e para as raparigas, a partir de 1960, de seis anos, a partir de 1964, de oito anos na 
reforma de Veiga Simão (1973) e de nove anos, a partir de 1986. Progressivamente, o ensino 
deixou de ser um privilégio só para alguns, tendo sido criada a organização da escola de massas.  

Historicamente, a Escola Primária permaneceu durante muito tempo como a única escola de 
massas e desenvolveu-se num  

"modelo de sub-investimento que se exprimiu na precariedade dos equipamentos educativos, 
nos secularmente baixos salários dos professores e na pobreza dos meios de ensino" 

(Sarmento, 1998: 39). 

Poderemos, então, dizer que, antes de 1964, a organização do parque escolar era simples, clara e 
eficiente, correspondendo totalmente à política de escolaridade obrigatória de 3 ou 4 anos e "à 
prática de uma rigorosa selecção elitista posterior." (Orey da Cunha, 1997: 213). 

Só após a aprovação da LBSE (Lei nº 46/86), o novo Sistema Educativo passou a integrar a 
Educação Pré-Escolar, Extra-Escolar e Escolar, estruturando-se segundo três níveis:  

1. O Ensino Básico com nove anos de escolaridade, desenvolvidos em três Ciclos (1º, 2º e 3º 
CEB),  

2. O Ensino Secundário, com três anos de duração, 
3. O Ensino Superior Politécnico e Universitário, com uma duração que varia entre três e seis 

anos. 

É de destacar que se pretende, entre outros objectivos, que o Sistema Educativo estimule o 
desenvolvimento das capacidades cognitivas, afectivas, motoras e relacionais das crianças, 
adolescentes e jovens, promovendo a sua realização individual em perfeita harmonia com os 
valores da solidariedade e da liberdade social. No ponto b), do artigo 3º, afirma-se que o Sistema 
Educativo organiza-se de forma a contribuir para a realização do educando, através do pleno 
desenvolvimento da sua personalidade, da formação do seu carácter e da cidadania, preparando-o 
para uma reflexão consciente sobre os valores espirituais, estéticos, morais e cívicos e 
proporcionando-lhe um equilibrado desenvolvimento físico. Deste mesmo artigo há que realçar os 
pontos d), f), g) e j) nos quais se assegura o direito à diferença, expressam-se compromissos no 
sentido de contribuir para a formação pessoal e comunitária dos indivíduos, não só pela formação 
orientada para ocupações socialmente úteis, mas, ainda, pela prática e aprendizagem da utilização 
criativa dos tempos livres, referem-se objectivos de descentralização, desconcentração e 
diversificação das estruturas e acções educativas e reconhece-se, finalmente, a importância de se 
assegurar a igualdade de oportunidades para ambos os géneros. 

A qualidade na Educação é, sem dúvida, uma prioridade, particularmente nas aprendizagens, pois 
é indispensável que se aprenda melhor, a começar pelo 1ºCEB, período em que se realizam as 
aprendizagens estruturantes a todos os níveis. 
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O artigo 7, da LBSE, explicita quais são os objectivos do Ensino Básico, parecendo digno de 
realce o ponto c) onde se afirma que se tem em vista, não só, proporcionar o desenvolvimento 
físico e motor, como, também, valorizar as actividades manuais e promover a educação artística, 
de modo a sensibilizar os alunos para as diversas formas de expressão estética, detectando e 
estimulando aptidões nesses domínios. 

Na alínea a) refere-se, com toda a clareza, que ao 1ºCEB corresponde um ensino globalizante, da 
responsabilidade de um professor único, que pode ser coadjuvado em áreas especializadas. 

No ponto 2) dá-se especial relevo à articulação entre os dois ciclos que obedecem a uma 
sequencialidade progressiva, conferindo a cada ciclo a função de completar, aprofundar e alargar 
o ciclo anterior, numa perspectiva de unidade global do ensino básico. 

Relativamente aos objectivos específicos para o 1ºCEB, a alínea a) dá a conhecer que se 
pretende o desenvolvimento da linguagem oral e a iniciação progressiva da leitura e da escrita, o 
desenvolvimento das noções essenciais da aritmética e do cálculo, do meio físico e social e, ainda, 
das expressões plásticas, dramática, musical e motora. 

Os novos currículos estão, assim, abertos a uma pedagogia de desenvolvimento integrado, em 
que a aquisição dos conhecimentos é acompanhada pela promoção de atitudes e de valores, tão 
importantes neste período de vida dos alunos (crianças). 

5.2. Evolução do 1º CEB 

A instituição escolar, na sua história e actualidade, nas suas transformações, limites, problemas e 
contradições, está, como refere Benavente (1984), estreitamente ligada à história e actualidade da 
sociedade em que se insere. 

O nosso estudo, incidindo no 1ºCEB, terá, muito naturalmente, que começar pela caracterização 
do objeto de estudo e, nesta perspectiva, importa sublinhar a opinião de Nóvoa (1988) quando 
refere que a História do 1ºCEB/ "Ensino Primário", em Portugal, ao nível da investigação realizada 
ou a realizar, pode dividir-se em quatro grandes categorias: as instituições, as ideias, as práticas, 
os actores da educação. 

Benavente (1984) é, neste capítulo, da opinião de que, para se conhecer a "escola primária", é 
importante que se utilizem várias abordagens, caminhos e fontes diversas. 

A designação tradicional dada aos primeiros quatro anos de escolaridade continua a ser, hoje em 
dia, "Ensino Primário" e não 1ºCEB e, como refere Sarmento, (1998) a sua estrutura, no essencial, 
mantém-se inalterável, desde 1927. Todavia, esta última designação poderá fazer parte da prática 
corrente do nosso vocabulário dentro de alguns anos, quando se consolidar a ideia de Ensino 
Básico. 

Como ponto de partida, há que reconhecer que a definição de Ensino Básico, com a evolução 
progressiva dos sistemas educativos e com a construção da escola de massas, só poderá ser 
encarada numa perspectiva de finalidades e de objectivos e não como referindo-se a níveis de 
ensino concretos ou a estruturas concretas do sistema.  

Formosinho (1998) refere que, na maior parte dos países europeus e americanos, a designação de 
Ensino Primário mantém-se.  

"Ensino Primário ou Ensino Elementar é a designação da educação comparada que define um 
nível de ensino destinado a uma faixa etária dos 5/6 anos até aos 10/12 anos, de iniciação às 
aprendizagens académicas, geralmente leccionado em regime de monodocência, ou 

monodocência apoiada, com uma perspectiva globalizadora do currículo". (Formosinho, 1998: 
11). 
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A estrutura dos sistemas escolares mais desenvolvidos caracteriza-se pela existência de cinco 
níveis essenciais: A Educação Infantil ou Pré-Escolar; o Ensino Primário, de frequência obrigatória; 
o Ensino Secundário Inferior, igualmente de frequência obrigatória; o Ensino Secundário Superior 
com a componente de acesso à Universidade e uma outra componente vocacional ou 
profissionalizante e, depois, o Ensino Superior, dividido, em vários países, em ensino universitário 
e ensino politécnico. 

De acordo com dados fornecidos pelo ME (1995b), podemos verificar que, na maioria dos Estados 
Membros da União Europeia, a escolaridade obrigatória desenvolve-se ao longo de 9 anos. Tem 
uma duração de 8 anos, em Itália e em Espanha, até à generalização progressiva da Reforma 
Educativa LOGSE, (1990); prolonga-se até aos 12 anos, em certos países, como a Bélgica e a 
República Federal da Alemanha, onde os últimos três anos podem ser frequentados a tempo 
parcial, geralmente no quadro de uma formação em alternância. Nos Países Baixos, a 
escolaridade obrigatória chega mesmo a atingir 13 anos, incluindo a escolarização a tempo parcial 
obrigatória, no mínimo, até aos 18 anos de idade. 

Em geral, a escolaridade obrigatória inicia-se aos 6 anos de idade. Essa idade foi recentemente 
diminuída para os 4 anos, na Irlanda do Norte e no Luxemburgo, onde a frequência do último ano 
de educação pré-escolar é obrigatória. Pelo contrário, na Dinamarca, a escolaridade obrigatória 
inicia-se aos 7 anos. 

O ensino primário é ministrado até aos 10 ou 12 anos, em todos os Estados membros, não 
estando prevista a atribuição de qualquer certificado ou a realização de qualquer exame de 
avaliação final. 

Constituem excepção a Grécia e a Bélgica onde, em circunstâncias excepcionais, o acesso ao 
ensino secundário está dependente do certificat d'etudes de base e a Itália onde se realiza um 
exame final, a nível da escola, a Licenza Elementare. A aprovação neste exame confere o direito à 

obtenção de um diploma, com a mesma designação, o qual permite o acesso ao ensino 
secundário. 

O abandono, em Portugal, da designação "Ensino Primário", quer em termos legais, quer na 
prática profissional, contribuiu, como reforça Formosinho (1998), para invisibilizar este sector e, 
assim, diluir as preocupações no conjunto mais geral de problemas que são os do Ensino Básico. 

O processo de "construção do Ensino Primário" centrou-se em torno de duas questões: por um 
lado a construção ou adaptação de edifícios e, por outro, o recrutamento e a formação de 
professores. 

Tendo sido o Ensino Primário um mundo constituído à base de um professor, uma sala e um grupo 
de alunos, tal facto levou a que se considerasse um ensino baseado num sistema de interacção 
onde se dispensariam alguns poucos recursos didácticos. Seria, então, um ensino de "papel e 
lápis" em que grande parte das despesas sumiam-se a nível do pessoal e quase nada era 
dedicado ao equipamento e aos materiais didácticos. 

A rede do Ensino Primário obrigatório foi, naturalmente, uma rede perto do local onde as crianças 
viviam. Assim, a escola primária nasceu como um serviço público, próximo da residência dos 
cidadãos, para garantir um mais fácil acesso. Uma rede dispersa, inserida nas comunidades 
locais, uma rede basicamente rural. 

Podemos claramente afirmar que se tratava de uma escola integrada na comunidade, em que o 
professor residia no seu próprio seio e, como tal, era também um agente cultural e de 
desenvolvimento local. 

Assim, construíram-se escolas primárias, em todas as aldeias ou lugares, e os liceus ou as 
escolas técnicas surgiram apenas nas capitais de distrito. As escolas primárias eram escolas da 
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grande massa da população rural; os liceus representavam as escolas da elite intelectual e as 
escolas técnicas eram escolas da elite operária. A selecção dos alunos fazia-se na 4ª classe, de 
tal modo que os poucos alunos que "sobreviviam" podiam facilmente ser distribuídos entre o liceu 
ou a escola técnica da capital de distrito. 

Até à década de sessenta, o exame da 4ª classe era, em Portugal, um exame muito importante, 
uma vez que habilitava os alunos para a vida social. Ao Ensino Primário correspondia todo o actual 
Ensino Básico, nele se contendo todas as aprendizagens consideradas necessárias para um meio 
social que era essencialmente rural. 

Hoje, o Ensino Primário perdeu esse sentido terminal, deixando de fazer qualquer sentido que 
houvesse uma avaliação com a importância e as características do que acontecia no final do 
Ensino Primário. "Em Portugal, o Ensino Primário deixou de ser o ciclo único do Ensino Básico, a 
partir de 1966. Passou a ser o ciclo inicial do Ensino Básico". (Formosinho, 1998: 16). Verifica-se, 
desta forma, uma transição suave, do Ensino Primário para o Ensino Secundário Inferior 
obrigatório. 

Desde a década de sessenta que Portugal assistiu a fenómenos de emigração do mundo rural, 
quer para as cidades e vilas, quer para a Europa, sobretudo França e Alemanha. O mundo rural 
foi-se, progressivamente, desertificando e, como consequência, assistiu-se ao encerramento de 
escolas em zonas do interior, por falta de alunos, e à abertura de outras, em zonas urbanas, por 
vezes sobrelotadas. 

É, por certo, esta a razão, pela qual, actualmente, em Portugal, é muito elevada a percentagem de 
estabelecimentos de ensino do 1ºCEB, com apenas uma ou duas salas de aula em 
funcionamento, sendo na maior parte delas ministrados os quatro anos curriculares deste nível de 
ensino. Acresce, ainda, o facto de, nalguns casos, ser elevado o número de alunos por sala de 
aula. 

Embora estas transformações não tenham alterado a essência curricular e pedagógica do Ensino 
Primário, a verdade é que elas exigem uma muito maior articulação com os níveis de ensino 
anterior e posterior e uma maior integração na própria prática escolar da sociedade em que a 
escola e as crianças que a frequentam assumem uma nova dimensão numa sociedade mediática. 

Com a progressiva generalização da Educação Pré-Escolar, o Ensino Primário passa a ser um 
ciclo intermédio da Educação Básica, entre a Educação Pré-Escolar e o Ensino Secundário Inferior 
(Ensino Preparatório/ 3ºCEB). 

É necessário e fundamental que exista uma articulação cada vez mais estreita entre a Educação 
Pré-Escolar e o 1ºCEB, entre os três Ciclos do Ensino básico (1º, 2º e 3º CEB) e entre o Ensino 
Básico e o Ensino Secundário. 

O Decreto-Lei 172/91 cria, entretanto, o novo regime de gestão das escolas dos ensinos básico e 
secundário apontando para uma integração horizontal das escolas do 1ºCEB.  

Orey da Cunha, (1997) é, claramente, da opinião de que essa reestruturação horizontal deve ser 
provisória e provocar, de modo seguro e sistemático, uma reestruturação vertical, passando 
porventura por um sistema misto, integrando, desta forma, a Escola Básica. 

Todas as reformas da administração das escolas, após o 25 de Abril de 1974, pressupõem a 
existência de uma comunidade docente com possibilidade de formular uma vontade colectiva que 
se insira, através da participação dos pais, numa comunidade educativa mais vasta, capaz de 
formular um projecto colectivo. 

Vivemos, hoje, um tempo de mudança acelerada que terminou por provocar, nas últimas décadas, 
profundas transformações sociais, as quais colocaram, indiscutivelmente, novos desafios que, por 
sua vez, requerem soluções inovadoras. 
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A escola, enquanto parte integrante da sociedade, não deve alhear-se de acompanhar essas 
transformações, se, de facto, pretende dar resposta às necessidades que, de forma 
progressivamente mais premente, se colocam aos cidadãos. 

Podemos, então, afirmar que as escolas não devem continuar a pensar sozinhas e a actuar 
isoladamente. Devem, com efeito, actuar em rede, em comunidade de objectivos, de recursos e de 
possibilidades. 

A Administração Educativa incentivou, algumas vezes, a criação dessas redes, como refere 
Formosinho (1998).  

O PIPSE (Programa Interministerial de Promoção do Sucesso Educativo), que actuou no Ensino 
Primário, de 1988 a 1992, baseou-se, em grande parte, na lógica da animação pedagógica. Na 
Região Autónoma dos Açores está em curso, desde a década de 80, uma rede de animação 
pedagógica na Educação de Infância e no Ensino Primário. (Formosinho, 1998: 56). 

O objectivo será o de: 

"formar para a utilização de maiores espaços de liberdade, reconhecendo a do outro, e para a 
construção de uma maior identidade, supondo distintas articulações entre a escola, a família, os 
meios de comunicação, as empresas e instituições políticas, assim como entre o que é básico e 

o que é mutável no desenvolvimento da personalidade". (Tedesco, 1999: 94).  

Podemos, assim, por um lado, considerar que, actualmente, no 1ºCEB estão as áreas "nobres": 
Estudo do Meio, Língua Portuguesa, Matemática, Desenvolvimento Pessoal e Social ou Educação 
Moral e Religiosa Católica e, por outro, as área das Expressões, onde se incluem, como refere 
Brás (1994a), todas as disciplinas que a tradição escolar tem subvalorizado, correspondentes às 
áreas: Físico-Motora, Musical, Dramática e a Plástica. 

Uma vez que o nosso estudo vai incidir sobre a área da EEFM iremos proceder a uma breve 
referência cronológica da sua evolução, no 1ºCEB, até ao momento da implementação do 
Programa, a nível nacional, realçando a sua importância nos escalões etários a que se destina. 

5.3. Evolução da Expressão e Educação Físico-Motora 

Embora se reconheça que a problemática da EF, no 1ºCEB, em Portugal, constitua um tema de 
discussão e de investigação de perfeita actualidade, a mesma remonta ao século XIX. 

Estrela (1972) refere que D. António da Costa, político progressista da segunda metade do século 
XIX, que ocupou a pasta do Ministério da Instrução Pública, apresentou, em 1870, um programa 
para a reforma da escola primária, no qual inseria, para o 1º grau, a "ginástica elementar 
combinada com exercícios vocais" e a "higiene popular", indicando, também, que se deveria 
ministrar no 2º grau, "ginástica e preceitos higiénicos". 

Preconizou a introdução da ginástica nas Escolas Normais de formação de professores primários. 
Na sua obra "A Instrução Nacional", publicada em 1879, defendeu as suas ideias sobre a Escola 
Primária e a EF. 

A lei, desde 1836, já proclamava a obrigatoriedade dos exercícios físicos na escola. No entanto, ou 
não foi cumprida por falta de meios, ou foi adiada e até revogada por outras disposições legais. 
Será a partir da reforma da instrução primária elementar e complementar, elaborada pelo Ministro 
Rodrigues Sampaio, que ganhou nova força a possibilidade de concretização da EF como 
actividade obrigatória na Escola Primária. Apresentada em 1875, a proposta seria aprovada em 
1876, pela Câmara dos Deputados, subindo à Câmara dos Deputados do Reino, onde viria a ser 
discutida só em 1878. 

A lei sobre a Instrução Primária passaria a vigorar, contendo referências explícitas à 
obrigatoriedade da EF na Escola Primária masculina e feminina. No entanto, só em 1880 se 
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publicou o regulamento desta lei, cuja aplicação se fez de forma restrita e circunstancial, "não só 
devido a carências de ordem humana (pessoal docente), como também por motivos de ordem 
material (instalações apropriadas e respectivas dotações materiais) ". (Estrela, 1972: 24). 

Verifica-se, pois, que as reformas do ensino, efectuadas antes de 1910, já previam a inclusão da 
EF quer nos programas do Ensino Primário, quer nos programas do Ensino Secundário (nas 
reformas de 1902 e 1905, respectivamente). 

Cabral (1973), refere que, nos últimos anos da Monarquia, chegaram a realizar-se algumas 
reformas do ensino primário (1901, 1902 e 1903) e do ensino secundário (1905) que melhoraram a 
organização geral do ensino em Portugal. O ensino da ginástica passou a ser "obrigatório", se bem 
que os programas publicados (só para o ensino primário) não obedecessem a qualquer orientação 
definida, uma vez que não existiam meios quer materiais, quer humanos adequados a uma tal 
realização. Assim, o ensino da ginástica só era real nalgumas escolas de Lisboa, Porto e Coimbra 
e, mesmo assim, "dependente da existência, ou não, de pessoal docente interessado por esta 
matéria". (Cabral, 1973: 8). 

Com o advento da República, em 1910, a problemática da educação teve, novamente, um 
desenvolvimento notório que culminou com a promulgação do Decreto de 29 de Março de 1911, 
onde o Governo Provisório da República procedeu à reforma da Instrução Primária e Normal. 

Os três graus de ensino primário instituídos por este decreto englobavam o ensino da EF:  

 Elementar, a partir dos 7 anos, integrando a higiene individual, a ginástica e os jogos 
educativos, especialmente os nacionais. 

 Complementar, a partir dos 10 anos, privilegiando o desenvolvimento da higiene, jogos e 
ginástica, passo e atitudes militares. 

 Superior, a partir dos 12 anos, com reforço da EF, exercícios militares, ginástica, jogos, 
natação, remo, etc. 

Verificou-se, entretanto, que a falta de professores, aliada à falta de método e de hábitos 
anteriores, impediu que a própria lei marcasse uma orientação precisa e evolutiva para a EF. 

Bom, Pedreira, Mira, Carvalho, Cruz, Jacinto, Rocha & Carreiro da Costa (1990), referem que, no 
1ºCEB, a situação pode ser classificada de "ausência endémica" de EF e que a sua "crise" é 
particularmente grave. 

Branco (1994) reforça esta posição ao dizer que: 

"ao 1ºCEB falta quase tudo: tradição de prática desportiva na escola, especialização de 
professores nesta área disciplinar, recursos, orçamento próprio, instalações lúdico-desportivas e 

de apoio, apetrechamento material, etc.” (Branco, 1994: 68). 

Rocha (1998), apoiando-se em dados obtidos no Gabinete Coordenador do Desporto Escolar, 
reafirma que, em 1997, na maior parte do país, existe uma reduzida oferta de soluções de 
actividade física à generalidade das crianças, entre os 6 e os 10 anos de idade. 

Resumindo, importa reconhecer que esta situação de "crise", que também resulta da falta de 
tradição, é justificada por muitos autores por um conjunto amplo de razões, de que se destacam a 
ausência de formação e motivação dos professores, em relação à EF, a carência de recursos 
materiais, a falta de sensibilidade das famílias e das autarquias para a importância da EF, etc. 

É, neste contexto, que Monteiro (1996) refere que a EF no 1ºCEB é uma "utopia" porque, apesar 
das crianças sonharem com ela, permanece, apesar de tudo, sem um lugar próprio que lhe confira 
direito a uma existência com plena autonomia, como se se tratasse de um fantasma com presença 
virtual nas nossas escolas, constituindo, para todos os efeitos, uma "farsa" porque, apesar de ser 
obrigatória e de estar presente nos currículos oficiais, praticamente não existe. 
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Colocando a EF num quadro bastante negro, Brás (1990) afirma que a sua "doença" se revela ao 
nível da sua própria identidade, da sua existência e do paradoxo da formação e dos seus 
profissionais. 

No entanto, não podemos resvalar para posições tão radicais nem assumir atitudes tão 
pessimistas. 

Com efeito, as Políticas Educativas tendem, hoje em dia, a comprometer-se socialmente com a 
oferta da EF a cada aluno, em cada escola, ao preconizarem a reforma e um projecto curricular, 
finalmente aprovado pelo Decreto-Lei nº 286/89, de 29 de Agosto, que referencia o Programa 
como um factor de desenvolvimento. 

Assim,  

"(…) a EF das crianças e jovens poderá encontrar a oportunidade de ganhar o reconhecimento 
político, cultural e pedagógico de que carece, deixando de ser vista como mera catarse 
emocional, através do exercício físico vigoroso, ou como animação/orientação de (alguns) 
jovens “naturalmente dotados” para se tornarem “artistas” da performance desportiva." A escola 
é "parte muito importante da vida dos alunos, das suas famílias e da própria comunidade. 

Perceberemos em que é que a escola tem de ser melhor, particularmente em EF". (Bom, 
Pedreira; Mira; Carvalho; Cruz; Jacinto; & Carreiro da Costa: 1990, I). 

Com a Reforma, e numa perspectiva de mudança, surge finalmente a reestruturação dos 
currículos e, nesse processo, ganha importância a construção do projecto de EF, verificando-se 
que os planos curriculares passam a integrar a EF do 1º ao 12º ano. 

Isto quer dizer que as aprendizagens se devem iniciar efectivamente no 1º ano, num clima de 
exploração, descoberta e confirmação das possibilidades de cada criança. A não se verificar este 
princípio, que está contemplado na LBSE, como foi referido anteriormente, todo o currículo ficará 
comprometido e, por consequência, o desenvolvimento da criança poderá ser gravemente 
afectado. 

O Despacho nº 139/ME/90, de 16 de Agosto, aprova os Programas do 1ºCEB, na área da EEFM, 
com aplicação generalizada ao 1º ano do 1ºCEB, a partir do ano lectivo 1991/1992, e aplicação 
experimental aos 2º, 3º e 4º anos do 1ºCEB, respectivamente, nos anos lectivos 1990/1991, 
1991/1992, 1992/1993. 

O artigo 41º, ponto 2, da LBSE, na alínea d), refere, entre os recursos educativos privilegiados, a 
necessidade de equipamentos adequados para a prática da EF e Desportos. 

Mas, na realidade, porém, ainda se constata, actualmente, que grande parte das escolas não tem 
instalações adequadas (Figueiredo, 1996; Monteiro, 1997) e que muitas das que foram 
construídas, recentemente, embora apresentem já algumas condições para a prática das 
actividades físicas, não reunem, contudo, as melhores condições, nem o equipamento é o 
suficiente. Por outro lado, a formação de professores tem tendência para, de certo modo, 
descuidar a área da EEFM. Estes ou outros quaisquer argumentos não podem, nem devem, 
continuar a justificar qualquer adiamento ou constituírem um eventual impedimento à 
implementação, a nível nacional, da EEFM no 1ºCEB. 

5.3.1. O Programa de Expressão e Educação Físico-Motora 

Os Programas são "documentos oficiais, de carácter nacional, nos quais são identificados os 
conteúdos e os objectivos a considerar num determinado nível. São prescrições oficiais, 
relativamente ao ensino, emanadas do Poder central" (Zabalza, 2003: 12) não devendo ser 
considerados como a única fonte de inspiração dos professores, mas sim como o padrão geral que 
assegure a coordenação e coerência da actividade dos alunos, em anos consecutivos, entre 
turmas e até Escolas diferentes. 
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Um programa deverá ser suficientemente aberto para admitir outras possibilidades alternativas 
para além das orientações que estabelece. Assim, os Programas Nacionais apresentam sugestões 
metodológicas que ajudam os professores a decidir e baseiam-se na especificidade das metas 
estabelecidas, nas características das matérias e no conhecimento quer das etapas de 
desenvolvimento, quer dos problemas particulares do processo ensino-aprendizagem. 

Convém, todavia, sublinhar que a LBSE e o Decreto-Lei 286/89, de 29 de Agosto, estabelecem, na 
estrutura curricular do 1ºCEB, não a EF, como área curricular, mas, sim, como mais uma área das 
Expressões: Expressão Físico-Motora. 

O Programa de EEFM tentou ser compreensível e aplicável pelos professores do 1ºCEB após 
receberem a formação e disporem dos meios necessários para o efeito. 

Carvalho & Mira (1993), co-autores do Programa, referem que o Programa de EEFM é, no 1ºCEB, 
a: 

"referência fundamental para o desenvolvimento do aluno, na valorização da motricidade com 

estimulação das capacidades e construção e aperfeiçoamento das aptidões." (Carvalho & 
Mira, 1993: 174). 

E é neste quadro que as crianças poderão, de facto, beneficiar da EF ecléctica, multilateral e 
inclusiva, com base no Programa que há-de ser um instrumento de trabalho: 

 Aberto: Uma vez que as crianças, classes, escolas ou regiões têm características especificas 
ou próprias. Logo, o Programa surgirá como uma referência geral que não pode, nem 
consegue, incluir as características particulares do contexto pedagógico que só o professor 
pode e sabe explorar. 

 Prescritivo: Indicando quais os efeitos desejáveis para os quais o professor deve orientar a 
prática pedagógica, em cada ano e no conjunto dos anos deste ciclo. 

 Progressivo: Está estruturado por níveis de dificuldade, progredindo do simples para o 
complexo. 

 Lento: O ritmo do programa, de ano para ano, é “lento” para dar tempo a que todas as crianças 
se aproximem dos níveis mínimos das habilidades propostas. 

 Flexível: Permite ao professor escolher os objectivos adequados às necessidades e 
possibilidades concretas dos alunos. 

O Programa, enquanto instrumento de trabalho, organiza os objectivos da EF por sete blocos e um 
alternativo, a saber: perícias e manipulações; deslocamentos e equilíbrios; ginástica; jogos; 
patinagem; actividades rítmicas expressivas; percursos na natureza e natação (alternativo). 

A natação é considerada alternativa quanto à relevância e exequibilidade (Januário, 1988); isto é, 
quando nos referimos ao contexto real de ensino e às suas condições, poderemos perguntar, 
efectivamente, quantas escolas do 1ºCEB estarão apetrechadas com recursos materiais e 
humanos para a prática da natação? A resposta surge-nos imediatamente. Na realidade, muito 
poucas. No entanto, deve ser incluída no currículo dos alunos sempre que haja possibilidade de 
realizar esta actividade. 

Os quadros de composição curricular, apresentados no Programa do ME, mostram-nos a 
importância relativa e o “peso” de cada um dos blocos nos diferentes anos de escolar idade, 
apresentando e organizando objectivos, em termos de competências motoras, a realizar por todos 
os alunos, no final de cada ano de escolaridade (do 1º ao 4º ano), nos sete blocos já 
referenciados. 

Há que ter em conta que os programas definem objectivos gerais que os alunos deverão cumprir 
no final do 1ºCEB, assim como objectivos específicos de cada bloco programático, a atingir no final 
de cada ano lectivo. 
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Assim, os objectivos gerais propostos no Programa, comuns a todos os blocos são: 

 Elevar o nível funcional das capacidades condicionais e coordenativas. 

 Levar os alunos a cooperarem com os companheiros nos diferentes jogos e actividades. 

 Levar os alunos a participarem, com empenho, no aperfeiçoamento da sua habilidade em 
diferentes tipos de actividade. 

Os objectivos estão articulados em progressão do 1º ao 4º ano, o que permite ao professor gerir a 
aplicação do programa, tornando-o flexível em função das características e do nível dos alunos e 
das condições materiais que a escola lhes oferece. Deste modo, o professor pode seleccionar 
objectivos de anos anteriores ou posteriores, caso o nível dos alunos assim o exija. 

A concepção em que assenta o Programa valoriza pedagogicamente as actividades físicas da 
infância. Está organizado de forma a incentivar a criança a avançar progressivamente para tarefas 
mais complexas, a partir da exploração de materiais e das relações inter individuais, num quadro 
de actividades físicas diferenciadas e num clima lúdico e de descoberta. 

No 1ºCEB,  

"interessa aprender e aperfeiçoar as habilidades mais significativas ou fundamentais, em cada 
área da EF, quer através de formas típicas da infância (actividades lúdicas e expressivas 
infantis), quer em práticas que favoreçam não só, num plano mais geral, o desenvolvimento dos 
domínios social e moral, mas também preparem as crianças para as actividades características 

das etapas seguintes”. (Bom, et al, 1990: V). 

Na área da EEFM, aprende-se brincando mas, como se sabe, a atitude lúdica e o entusiasmo da 
maioria dos alunos, especialmente nesta área, não pode conduzir a que se considere como uma 
actividade “menor”, dispensável ou complementar. Não é, de facto, a componente lúdica de certas 
matérias do Programa e o clima das aulas de EEFM que negam a seriedade com que a Escola 
deve valorizar e apreciar o empenhamento das crianças na actividade física educativa. 

Provavelmente, à primeira forma de jogo da infância poderia dar-se o nome de “jogo do prazer dos 
sentidos”, atendendo a que a criança usufrui de experiências com movimentos, gestos e sons. 

O jogo é uma via privilegiada para a criança compreender e dominar o valor da regra e da 
apreciação moral, quando ela é capaz de percepcionar o interesse intrínseco e o espírito de 
desafio como valores determinantes. 

Parafraseando Mcintosh, (1974), a descarga da energia vital supérflua, a satisfação dos desejos e 
do instinto imitativo, como forma de preparação para as coisas mais sérias da vida, a satisfação de 
uma ansiedade inata de dominar - eis algumas funções atribuídas ao jogo como característica da 
existência humana. É um fenómeno individual e social. 

Jogar é uma actividade ou ocupação voluntária executada dentro de determinados limites de 
tempo e de lugar, de acordo com regras livremente aceites, mas absolutamente obrigatórias, tendo 
o seu objectivo em si próprio e sendo acompanhada por um sentimento de tensão, alegria e a 
consciência de que isso “é diferente” da “vida normal”. 

Segundo Caillois (1990), o jogo introduz o indivíduo na vida, no seu todo, aumentando-lhe as 
capacidades para ultrapassar obstáculos ou para fazer face às dificuldades. É uma actividade livre, 
delimitada, incerta, improdutiva, regulamentada e táctica, surgindo como educação do corpo, do 
carácter ou da inteligência. É, pois, um fenómeno total que diz respeito ao conjunto das 
actividades e dos anseios humanos. 

Sabemos, no entanto, que a EF é: 

"uma disciplina concreta, de uma escola concreta, para alunos concretos, envolvendo cidadãos 

de um mundo concreto”. (Bento, 1991: 103).  
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e que, no 1ºCEB, a EEFM deve proporcionar a prática das actividades físicas, num ambiente 
lúdico, em situações de exploração, descoberta, treino e jogo, mantendo os alunos empenhados 
nas tarefas e, portanto, motivados para o aperfeiçoamento pessoal. Neste contexto, as situações 
de prática deverão ser ricas e variadas. 

Para o sucesso da implementação da EEFM no 1ºCEB, como prática regular e sistemática, como 
referem Cruz, Carvalho, Rodrigues, Mira, Fernandes & Brás (1997), há que: 

 "Analisar e estudar os programas. 

 Avaliar as condições materiais que a escola oferece para cumprir o programa, através do 
inventário exaustivo dos espaços e materiais existentes e possíveis de utilizar na EF. 

 Considerar a melhor forma de rentabilizar os recursos disponíveis: 

 Temporais - número de sessões semanais e sua duração. 

 Materiais - regras de utilização das instalações e de utilização e arrumação do 
material. 

 Humanos - análise das necessidades de formação dos professores e promoção de 
intercâmbio e troca de experiências entre professores. 

 Definir prioridades de implementação dos recursos, em função das características da escola e 

das exigências do programa.” (Cruz, Carvalho, Rodrigues, Mira, Fernandes & Brás, 
1997: 15-16) 

Para além do Programa de EEFM, existem vários documentos complementares escritos e alguns 
trabalhos em vídeo, produzidos pela equipa que o elaborou, que surgem na sua continuidade e 
que constituem elementos importantes para a compreensão dos objectivos e dos valores que lhes 
estão subjacentes. As múltiplas indicações e a variedade de sugestões são efectivamente 
elementos de extrema utilidade para motivar, ajudar e melhorar a intervenção pedagógica do 
professor. De entre estes materiais de apoio, destacamos: "A EF no 1ºCEB", (ME, 1992a); 
Videograma e respectivo Guião de Leitura, (ME, 1992c) "EEFM. Programa Ilustrado do 1ºCEB", 
(ME, 1995a); "Programa de Desenvolvimento da EF e Desporto Escolar" (ME, 1996); "Organização 
Curricular e Programas do 1ºCEB", (ME, 2004). 

Para que as aulas de EEFM tenham repercussão significativa no desenvolvimento das crianças, 
numa perspectiva de realização das potencialidades de adaptação oferecidas pela infância e de 
valorização pedagógica das suas expectativas, tornando-as capazes de realizarem tarefas mais 
ousadas e aliciantes, aconselham-se 3 sessões semanais ou, no mínimo, 2 vezes por semana. É 
preferível menos tempo (30 a 40 minutos), em cada sessão, do que menos sessões de maior 
duração. 

É conveniente que as sessões se realizem em dias alternados, distribuídas ao longo da semana. 

O seu horário pode ser combinado e, eventualmente, alterado, de acordo com a gestão diária e 
semanal do professor, desde que não colida com as aulas dos restantes colegas. No entanto, 
convém marcar os dias próprios para as aulas de EEFM, de modo a criar nos alunos hábitos, 
responsavelmente assumidos, de se apresentarem devidamente equipados. 

5.3.2. O PRODEFDE 

O Programa de Desenvolvimento da Educação Física e Desporto Escolar, (ME, 1996) no 1ºCEB 
(PRODEFDE), é um programa específico que visou: 

 “Garantir que todas as crianças do 1ºCEB, no ano 2000, pudessem ter, pelo menos, 2 a 3 
vezes por semana, sessões de EEFM (30 a 45 minutos cada), orientadas pelo seu professor, 
na sua Escola, e de acordo com os objectivos programáticos desta área disciplinar. 

 Sensibilizar a comunidade educativa, em geral e os professores, pais e Encarregados de 
Educação e alunos, em particular, para a urgente necessidade da utilização regular e 
sistemática de actividades físicas nas escolas do 1ºCEB.  
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 Envolver neste processo as instituições públicas e privadas (Ensino Particular e 
Cooperativo), com responsabilidades no desenvolvimento da EEFM no 1ºCEB. 

 Inventariar recursos e identificar necessidades para, num processo participativo e negociado, 
uniformizar e utilizar apoios e sistemas de controlo, de uma forma responsável. 

 Criar uma estrutura de recursos humanos qualificados para dinamizar, acompanhar e avaliar 
o PRODEFDE. 

 Promover e apoiar actividades de Complemento Curricular (DE).” 

O PRODEFDE viria a desenvolver-se prioritariamente no apoio à EEFM, enquanto matéria de 
ensino curricular obrigatória, considerando o professor do 1ºCEB o seu principal elemento 
dinamizador, revalorizando a sua função, conferindo-lhe responsabilidades e aperfeiçoando as 
suas competências de Ensino. 

Branco (1997), Coordenador da EEFM e DE do 1ºCEB, no CAE de Aveiro, referindo-se à sua 
experiência pessoal, mostra-se optimista relativamente ao sucesso do PRODEFDE porque nele se 
conjugam o voluntarismo, o profissionalismo e a competência técnica, o debate de ideias e o 
trabalho de projecto, o diálogo com múltiplas instituições, a contractualização e a afirmação de 

credibilidade que felizmente se soube conquistar. 

5.3.3. Benefícios da Expressão e Educação Físico-Motora/ Educação Física 

A EEFM, como elemento curricular, assegura à criança um conjunto de aprendizagens 
psicomotoras fundamentais. A aprendizagem pode, então, ser considerada "como uma mudança 
das performances associada à experiência, mas excluindo as modificações que surgem em razão 
da maturidade ou da degenerescência ou em virtude de alterações nos órgãos receptores ou 
transmissores." (Knapp: 22). 

O ideal da Educação é, como refere Piaget (1972),  

"aprender a aprender, aprender a desenvolver-se e aprender a continuar a desenvolver-se 

depois da escola”. (Piaget, 1972: 40).  

Estamos, deste modo, a promover o gosto pela actividade física, criando condições para que as 
crianças se mantenham fisicamente activas, ao longo da vida, quer em experiências lúdicas, quer 
através de oportunidades formativas organizadas e adaptadas ao praticante, em termos de 
Educação Permanente. 

O ensino e a escola surgem como o meio e o local institucionais onde a Educação procura 
alcançar a exigência do seu processo. No enquadramento do nosso trabalho, entendemos a 
Educação, tal como Carreiro da Costa, Jacinto, Bom & Januário, (1992), como acção deliberada 
no sentido de influenciar os jovens, integrando-os na sociedade de que fazem parte e, 
simultaneamente, fornecendo-lhes os mecanismos que lhes permitirão emancipar-se dessa 
influência. 

Zabalza (1998), citando Bradford (1973) refere que:  

 "O processo de ensinar/aprender é uma transacção humana que une o professor ao aluno e 
ao grupo num conjunto de inter-relações dinâmicas que servem de marco a uma 
aprendizagem entendida como mudança que se incorpora num projecto vital de cada 
indivíduo”. 

 O objectivo básico da educação é a "mudança e o crescimento ou a maturação do indivíduo; 
por outras palavras, é uma meta mais profunda e complexa que o mero crescimento 

intelectual". (Zabalza, 1998: 162). 

Trata-se, então, como refere Zabalza (1998), de um sistema, dado que integra um conjunto de 
elementos (factores, agentes) que actuam solidariamente tendo em vista uma ideia comum. Esse 
sistema não está constituído por componentes idênticos, mas, sim, por diversos conjuntos 
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diferenciados: meio sócio-ambiental de pertença; características dos sujeitos; acção educativa 
propriamente dita e mecanismos institucionais e/ou marco normativo (legal, político, organizativo) 
que determina a intervenção social. 

Cada um destes subsistemas possui identidade e sentido próprio e, embora actuando em 
conjunto, os seus efeitos cruzam-se e, portanto, condicionam-se mutuamente. 

Há que ter bem presente que as crianças e os jovens representam um dos principais potenciais 
das sociedades modernas, como agentes de mudança em relação ao futuro. No momento em que 
a Comunidade Europeia adquire nova face, não será demais lembrar que eles são indispensáveis 
à sua construção, nomeadamente no quadro da nova dinâmica social e democrática. 

As sociedades contemporâneas estão sujeitas, actualmente, a transformações profundas no plano 
da economia e da tecnologia. Com efeito, o contexto económico evoluiu fortemente sob o impacto 
de transformações fundamentais que sobrevieram tanto a nível dos meios e dos resultados de 
produção, como do próprio conteúdo da actividade produtiva (OCDE, 1988). 

Por tal razão, o desenvolvimento curricular da educação da criança deve ser colocado numa 
perspectiva de modelo integrado global ou, como refere Bom et al (1990), numa perspectiva de 
proporcionar a cada criança a educação como "cidadão de cultura inteira", em contraposição a um 
modelo segmentário e por partes: 

"A criança total vai à escola e, mais do que isso, aprende como uma criança total; aprende 
como um todo e não por secções. Não pode educar-se o corpo ou as emoções, sem que se 
afectem reciprocamente e ambas as coisas com o intelecto. A mente e o intelecto, o corpo e as 
emoções, são desigualmente arbitrários. Não são entidades com possibilidade de se 
separarem, mas sim aspectos funcionais de um todo unificado. A criança funciona como um 

todo integrador" (Burton, 1980 apud. Zabalza, 1998: 47). 

A LBSE Portuguesa é bem explícita no enunciado de certas metas que nos podem servir de ajuda 
neste estudo, nomeadamente o Capítulo I, Artigo 1º, ponto 2, onde claramente se afirma que o 
Sistema Educativo é o conjunto de meios pelos quais se concretiza o direito à educação, o qual se 
exprime pela garantia de uma permanente acção formativa orientada para favorecer o 
desenvolvimento global da personalidade, o progresso social e a democratização da sociedade. 

Sabemos que os alunos são, ainda, os "protagonistas passivos" de um sistema escolar e é esta a 
visão que pretendemos alterar.  

É sobejamente sabido que a evolução tecnológica e as mudanças nos nossos hábitos culturais 
reduziram consideravelmente o esforço físico no trabalho e na vida quotidiana. 

Parafraseando Piéron (1998), vários factores contribuíram para a sedentarização das crianças e 
jovens: "a redução dos esforços físicos na deslocação para a escola e a proliferação dos 
passatempos passivos, tais como: a televisão, os jogos electrónicos e os jogos de computador. O 
volume de actividades físicas globais de uma criança ou de um adolescente deriva da soma das 
actividades que estes desenvolvem na sua vida corrente, das práticas desportivas escolares e, 
enfim, duma porção bastante aleatória proveniente de práticas desportivas para-escolares ou 
extra-escolares." (Piéron, 1998: 56). 

É hoje um dado adquirido a relação positiva entre a actividade física e a saúde, designadamente a 
ideia de que um estilo de vida activo está associado à redução da mortalidade de uma maneira 
geral e, muito particularmente, por doenças cardiovasculares (Barengo, Hu, Lakka, Pekkarinen, 
Nissiden & Tuomilehto, 2004; Farrel, Kampert, Kohl III, Barlow, Macera, Paffenbarger, Gibbons & 
Blair, 1998; Kohl III, 2001; Lee, Sesso, Oguma & Paffenbarger, 2003; Paffenbarger, Hyde, Wing, 
Lee, Jung & Kampert, 1993). 
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Apesar do conhecimento existente, uma parte significativa da população mundial não pratica 
actividade física suficiente para dela obter benefícios ao nível da saúde (Brownson, Boehmer & 
Luke, 2005; Li, Dibley, Sibbritt & Yan, 2006; Martinez-Gonzalez, Vato, Santos, Irala, Gibney, 
Kearney & Martinez, 2001). 

Vários estudos epidemiológicos têm colocado em evidência uma relação inversamente 
proporcional entre um estilo de vida activo e o risco de doença ou morte (Bijnen, Feskens, 
Caspersen, Nagelkerke, Mosterd & Kromhout, 1999; Blair, Kohl III, Barlow, Paffenbarger, Gibbons 
& Macera, 1995; Haveman-Nies, Groot, Burema, Cruz, Osler & Staveren, 2002; Lee, Sesso, 
Oguma & Paffenbarger, 2003; Paffenbarger, Hyde, Wing & Hsieh, 1986; Rastogi, Vaz, Spiegelman, 
Reddy, Bharathi, Stampfer, Willett & Ascherio, 2004; Schnohr, Scharling & Jensen, 2003; 
Tremblay, Després, Lablanc, Craig, Ferris, Stephens & Bouchard, 1990; Wannamethee, Lowe, 
Whincup, Rumley, Walker & Lennon, 2002). 

Existem comprovadamente aspectos psicológicos e sociológicos que influenciam a adesão à 
prática de actividades físicas e que, igualmente, determinam a continuidade dessas práticas 
(Dishman, 1981; Ledent, Cloes, Telama, Almond, Diniz, & Piéron, 1997; Matos & Diniz, 2007).  

Há um grande número de factores situacionais e ambientais que foram identificados como 
associados com a actividade física. Tendo como base o cenário escolar, estes incluem locais 
apropriados à prática da actividade física, a importância de as turmas serem pequenas e as 
qualidades pedagógicas do professor (Berger & McInman,1993). 

Kahn, Ramsey, Brownson, Health, Howze, Powell, Stone, Rajab & Corso (2002) descrevem 
algumas abordagens comportamentais e sociais para aumentar a actividade física através de 
intervenções na escola destacando factores que potenciam o alcance desse objectivo. Os mesmos 
autores realizaram uma revisão de estudos que avaliam a eficácia de modificar os currículos e as 
políticas escolares no sentido de se proporcionarem mais oportunidades para os estudantes 
realizarem mais actividade física. Apontam como abordagens comportamentais e sociais para 
aumentar a actividade física na escola as seguintes: aumentar o número de aulas de EF; estender 
as aulas de EF já existentes; aumentar a actividade física moderada a vigorosa durante as aulas 
de EF sem necessariamente aumentar a duração das aulas. Apresentam resultados de que em 
casos descritos foi possível verificar: aumento do tempo passado em actividade física na escola; 
aumento da percentagem de tempo passado em actividade física moderada/vigorosa; aumento do 
dispêndio energético; aumento da capacidade aeróbia. Concluem que existe evidência de que a 
EF contribui para o aumento da participação nas actividades físicas e melhora a aptidão física. 

Nesta linha, a escola é vista por diversos autores como um dos cenários mais relevantes no 
estabelecimento de hábitos de actividade física (Biddle, 1995; Stratton, 1995).  

A EF tem sido referida como uma importante via de promoção da saúde das crianças e dos 
adolescentes através da actividade física (Fox, 2002; Trost & Loprinzi, 2008; Trudeau & Shephard, 
2005). Tem sido enfatizado a sua capacidade para promover a melhoria das capacidades físicas 
das crianças e jovens (e.g. King, 1991; Kopperud, 1986; Jewett & Bain, 1985; McGinnis, Kanner & 
Degraw 1991; Morris, 1991; Nelson, 1991; Sallis & McKenzie, 1991) e o papel da EF na promoção 
de hábitos de actividade física tem sido, igualmente, salientado (Sallis & McKenzie, 1991; Stratton, 
1995).  

Aliás, o desenvolvimento de uma atitude positiva face à actividade física tem sido uma meta 
histórica da EF (Siedentop, 1991). 

Sabendo que a prática regular de actividade física pode ter efeitos positivos imediatos ao nível da 
saúde, afectando a composição corporal e o desenvolvimento músculo-esquelético (Malina, 
Bouchard & Bar-Or, 2004) a EF é então entendida como um veículo de crucial importância para o 
alcance de melhores níveis de saúde. Em termos de recomendações de actividade física, 
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assumindo este comportamento como factor amplamente salutogénico, foi sugerido que as 
crianças e jovens acumulem cerca de uma hora diária de actividade física de intensidade 
moderada, juntamente com actividades que promovam o desenvolvimento da força e resistência 
muscular, flexibilidade e saúde óssea, praticadas pelo menos duas vezes por semana (Biddle, 
Sallis & Cavill, 1998). Adicionalmente recomenda-se que 90 minutos diários de actividade física 
poderão ser necessários para prevenir a diabetes tipo II em crianças (Anderson, Martinson, Crain, 
Pronk, Whiterbird, Fine & O’Connor, 2005). Logicamente, a EF é, neste contexto, um ambiente 
ideal para promover a saúde pública através da prática regular de actividade física (Sallis & 
McKenzie, 1991).  

Contudo, de acordo com Biddle, (1995), os curricula escolares não são, por vezes, muito eficazes 
na promoção de estilos de vida activos e na pesquisa de oportunidades de actividade física na vida 
quotidiana. Também para Sallis & MacKenzie, (1991) as escolas não são, frequentemente, 
capazes de usar todo o seu potencial na promoção de estilos de vida activos e saudáveis.  

Os programas de EF, em vigor em Portugal e em muitos outros países, reconhecem e enfatizam 
estes dois aspectos tão importantes da esfera da actividade física: por um lado o desenvolvimento 
da aptidão física como um importante objectivo da EF, por outro lado e paralelamente, o objectivo 
educacional de contribuir para o estabelecimento de hábitos de prática de actividade física que se 
mantenham para além da permanência na escola. Este último aspecto assume grande importância 
se considerarmos que a maior parte dos abandonos da prática da actividade física acontecem no 
final da adolescência, no momento da saída da escola (Dishman & Dunn, 1988; Stephens, Jacobs 
& White, 1985). 

A inclusão, nos programas de EF, de metas que visam a melhoria da aptidão física, baseia-se 
fundamentalmente nos pressupostos benefícios que a actividade física tem para a saúde e, 
principalmente, no facto de ser hoje reconhecido que a inactividade física é um factor de risco para 
as doenças cardiovasculares. Este aspecto é, para a sociedade actual, de primordial importância 
pelo facto da primeira causa de morte estar relacionada com os acidentes cardiovasculares. É, 
também, provavelmente, este o aspecto que mais tem contribuído para mobilizar esforços e 
recursos para as iniciativas que proporcionam actividade física aos jovens e é igualmente o 
aspecto que mais mobiliza alunos e pais a aceitar a EF como disciplina curricular (Carreiro da 
Costa, Diniz, Carvalho & Onofre, 1996). 

Esta preocupação com os aspectos da aptidão física relacionados com a saúde não é uma 
singularidade do nosso sistema educativo, constituindo uma das particularidades da EF enquanto 
matéria académica e que é reconhecida e evidenciada pelos especialistas do currículo (e.g. 
Steinhardt,1992). 

Diversos autores têm considerado, como refere Diniz (1998), que a Escola, através da EF, é o 
local ideal para a realização da actividade física regular visando, entre outros objectivos, a 
melhoria das capacidades físicas das crianças e jovens (Jewett & Bain, 1985; Sallis & Mckenzie, 
1991) e para a promoção de estilos de vida activos (Stratton, 1995).  

Os estilos de vida activos estão ligados aos valores, às motivações, às oportunidades e a questões 
específicas ligadas às àreas culturais, sociais e económicas. 

Aspectos tão importantes como a nutrição, a actividade física, o tabagismo, o alcoolismo, a 
exclusão social, o isolamento social e o stress laboral, estão na base de determinados estilos de 
vida, sendo certo que, não havendo preocupações quanto à sua prevenção, tais estilos poderão 
converter-se em factores de risco. 

Um dos mais importantes objectivos educacionais da EF é o de contribuir para o estabelecimento 
de hábitos de prática de actividade física, para que os mesmos se mantenham para além do 
período de permanência na escola. Esta realidade assume uma relevância acrescida se tivermos 
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em conta que a maior parte dos abandonos da prática da actividade física ocorre no final da 
adolescência, coincidindo com a saída da escola (Dishman & Dunn, 1988). 

Do ponto de vista educacional, a EF tem como objectivo o estabelecimento de hábitos de prática 
de actividade física que se mantenham para além da permanência na Escola (Trudeau & 
Shephard, 2000). Isso significa que a EF não pretende apenas criar condições para os alunos 
melhorarem as suas capacidades físicas, mas, também, criar hábitos duradouros de actividade 
física que sejam uma fonte de diversão, satisfação e diminuição dos factores de risco para a saúde 
inerentes à vida sedentária (Haywood, 1991). Esta preocupação constitui uma das particularidades 
da EF e é uma marca do nosso sistema educativo. 

Com razão, Neto (1994) reforça a ideia de que, na sociedade actual, a prática de actividade física 
regular, quer seja realizada na escola ou fora dela, pode oferecer imensos benefícios no 
desenvolvimento da criança, ao nível do seu crescimento físico, das suas capacidades físico-
motoras, da criação de novas amizades (cooperação), da valorização da auto-estima e da 
promoção de estilos de vida activos, os quais, por sua vez, darão lugar à criação de hábitos de 
saúde. 

Sabemos que o ler, o escrever e o contar constituíram designações tradicionais para sintetizar o 
conjunto de aprendizagens académicas essenciais. 

Porém, hoje, a "Escola da cabeça" tem aberto as portas, felizmente, à "Escola de todo o corpo", 
embora, para nós, de maneira ainda pouco satisfatória. Existem, todavia, claros sinais de que a 
mentalidade curricular se encontra em processo de mudança relativamente ao conteúdo e sentido 
desta nova dimensão ou nível de aprendizagem. 

Crum (1993) refere que as aulas de EF e de DE deverão, em conjunto, contribuir para: 

 A competência dos alunos no desempenho das capacidades tecnicomotoras (aprendizagem 
tecnicomotora). 

 A competência dos alunos no tratamento de problemas sociomotores e no desempenho de 
capacidades sociomotoras (aprendizagem sociomotora). 

 O aumento do conhecimento e capacidade de reflexão dos alunos, necessários para dominar 
os problemas surgidos em contextos desportivos e que são governados por regras, alteráveis e 
em alteração (aprendizagem cognitiva e reflexiva). 

 O desenvolvimento de laços afectivos positivos com o exercício, o jogo, o desporto e a dança 
(aprendizagem afectiva). 

 Um enriquecimento da vida escolar, aqui e agora, pela oferta de oportunidades orientadoras 
para a alegria lúdica e para o esforço e excitação desportivos. 

Sabemos que a EF, tal como outras áreas do currículo,  

"pode dar lugar a oportunidades de aprendizagem de conceitos sociais, morais e intelectuais. 
Se a criança não tem uma experiência qualitativa dos programas de EF é provável que algumas 

importantes competências sejam postas em causa." (Sousa, 1993: 3). 

A EF, porém, tem objectivos específicos de aprendizagem e de aperfeiçoamento que não se 
podem reduzir à simples animação de um qualquer desporto. Tratando-se de Educação, esta 
disciplina reveste a característica de uma actividade personalizada, cujo prazer e interesse 
resultam do aperfeiçoamento individual, efectivo e continuado, em matérias culturalmente 
significativas, implicando um processo de inter-relação com os outros. 

A EF surge, assim, como um factor indispensável na estruturação da personalidade infantil e 
juvenil, proporcionando vivências, experiências, capacidades de afirmação e de reconhecimento e 
sentimentos de alegria e de satisfação, umas e outros associados ao cumprimento de tarefas 
escolares. 
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Começam, entretanto, a aparecer directamente relacionados com a EF outros objectivos, 
igualmente estruturantes: 

 Desenvolvimento optimizado da capacidade de rendimento corporal, como uma das grandezas 
disponíveis para a avaliação e caracterização dos objectivos de saúde. 

 Formação de uma consciência de moral social, no tocante à noção de que a preocupação com 
a saúde e com o estilo de vida constitui uma obrigação de cada um face à sociedade. 

 Aquisição de um fundamento cognitivo e afectivo respeitante às relações entre funcionamento 
do organismo, saúde, exercitação e prática desportivo-corporal. 

 Apropriação de habilidades e capacidades motoras essenciais à vida e aquisição de um nível 
individualmente óptimo de competência motora. 

 Motivação e formação de competências respeitantes à organização autónoma da prática 
desportiva corporal no tempo livre. 

Cumprindo estes objectivos, a instituição escolar assegura a todos o acesso a uma cultura plural e 
dinâmica. O ensino passou, assim, a decorrer predominantemente em condições formais, para 
todos – o ensino básico é obrigatório, universal e gratuito (LBSE- Lei nº 46/86 de 14 de Outubro). 

Pretende-se que, durante os 9 anos de escolaridade obrigatória, a escola seja para o aluno um 
local de efectiva aprendizagem com prazer, devendo-se respeitar os interesses e as necessidades 
especiais de cada um. 

Com a EEFM, no 1ºCEB, a criança não só obtém ganhos imediatos resultantes da sua prática 
como também, num horizonte mais longínquo, beneficiará da utilização dessa formação, uma vez 
que poderá integrar a actividade física num estilo de vida saudável. 

6. O PROFESSOR DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO  

O Professor do 1ºCEB teve, ao longo do tempo, várias designações, como refere Nóvoa (1999), o 
que põe em evidência a extraordinária evolução do estatuto dos professores: Mestre-escola ou 
Mestre-de-ler (século XVI - século XVIII); Mestre-régio ou Mestre régio de ler, escrever e contar 
(finais do século XVIII); Mestre das Primeiras Letras ou Professor das Primeiras Letras (princípios 
do século XIX); Professor de Instrução Primária ou Professor Primário (finais do século XIX - 
princípios do século XX) e Professor Primário ou Professor do Ensino Primário (finais do século 
XX). 

O final do século XIX, princípios do século XX, corresponde ao período de implantação da 
formação de professores em Portugal: as Escolas Normais têm um grande incremento, criam-se 
escolas de habilitação para o Magistério Primário por todo o País (1896) e dá-se início ao Curso de 
habilitação para o Magistério Secundário (1901). Assiste-se, hoje em dia, a um desenvolvimento 
da formação de professores, através das Escolas Superiores de Educação e, ao nível Secundário, 
através dos Ramos Educacionais, das Licenciaturas em Ensino e da recente reformulação das 
Faculdades de Letras. 

É de realçar que a posição do Professor do 1ºCEB, não foi socialmente valorizada, desde que 
passou a ter a actual designação, daí que se compreenda a necessidade por todos sentida de 
atingirem um nível elevado de especialização. 

No entanto, parece estabelecer-se, hoje, um largo consenso em torno da ideia de que a profissão 
de professor do 1ºCEB deve, como refere Nóvoa (1999): 

 "Ser objecto de uma formação a nível superior e ter um contacto mais estreito com as 
teorias e as disciplinas científicas. 

 Funcionar segundo um grau de autonomia cada vez maior, nomeadamente no que se refere 
à organização do trabalho escolar, à escolha dos instrumentos pedagógicos e à selecção 
dos materiais didácticos. 
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 Estar sujeita a uma regulamentação menos administrativa, no sentido burocrático do termo. 

 Assumir-se como profissão cada vez menos "funcionalizada" e cada vez mais interveniente e 

criativa, tanto a nível social como a nível pedagógico e científico". 

Poderemos dizer que a "crise" da escola é, em parte, a "crise" de identidade vivida pelos 
professores, uma vez que o seu estatuto social nem sempre tem sido adequadamente valorizado, 
verificando-se, inclusive, que as suas competências foram, por vezes, postas em causa e os seus 
"saberes" relativizados pela expansão das novas tecnologias. 

A formação dos professores constitui, por isso, uma importante forma de actualizar e 
complementar os conhecimentos, numa perspectiva de educação permanente, como refere o 
Capítulo IV, artigo 30º, ponto 1, alínea a), da LBSE. 

É nesta perspectiva que Carreiro da Costa (1996) afirma que: 

"a aprendizagem não principia com a frequência de um curso de formação inicial, nem termina 
com a obtenção de uma licenciatura de ensino; é algo que o professor realiza durante toda a 
vida"  

A formação inicial situa-se num ponto central entre as experiências, os valores e as crenças para 
aí transportadas pelos alunos e aqueles que eles vão encontrar no futuro local de trabalho 
(Carreiro da Costa, Carvalho, Diniz & Pestana, 1996). 

Formosinho (1998) aponta como principal problema do Ensino Básico Primário, precisamente a 
inadequação ou insuficiência da formação dos professores. 

A solução para este problema veio a determinar a montagem de um sistema alargado e activo de 
formação contínua, assumindo-se a defesa de uma formação inicial especializada, à qual, muito 
justamente, foi atribuida a dignidade de licenciatura. 

Jordán (1995), refere que, em Espanha, a educação primária (6-12 anos) é ministrada por 
Professores que têm competências em todas as áreas do conhecimento, com excepção dos 
ensinos da Música, Línguas Estrangeiras e EF, que deverão ser ministrados por Professores 
Especialistas. Consequentemente, a reforma educativa prevista na LOGSE foi acompanhada pela 
reforma da Formação Inicial de Professores que se operou através do Real Decreto 1440/1991 
onde se estabelece o Título de Professor de Primária Especialista em EF com estatuto de Diploma 
Universitário. 

Em Portugal, a actual organização curricular, no 1ºCEB, baseada na monodocência integral ou na 
monodocência com apoios, conduz a uma responsabilização integral do professor por todos os 
processos educativos dos alunos, sejam eles de carácter curricular, pedagógico, social, moral, etc. 
A este propósito Formosinho refere que: "talvez haja mesmo um excesso de responsabilização" 
(Formosinho, 1998: 14). 

A monodocência tem uma grande tradição histórica que deriva quer das condições objectivas com 
que foi iniciado o Ensino Primário, quer das necessidades de carácter curricular e pedagógico, 
podendo proporcionar uma maior possibilidade de gestão integradora do espaço e do tempo 
escolar. 

Exige-se ao professor do 1ºCEB um papel tão complexo a ponto de, por vezes, se tornar difícil 
desempenhá-lo sem apoio. "A monodocência integral exige uma polivalência do professor demasiado 

ampla" (Formosinho, 1998: 30). 

Formosinho (1998) acentua que a monodocência integral deverá ser transformada em 
monodocência com apoio especializado, ou seja, a monodocência individual deverá revestir o 
modelo de pluridocência globalizante de valências diversificadas, no seio de uma equipa 
educativa. 



Revisão da Literatura  CAPÍTULOI 

 

36 

 

É, assim, que, em muitos países, se encontra a monodocência apoiada por professores 
especializados, inicialmente ao nível das expressões. A Educação Visual, a Educação Musical e a 
EF foram as áreas curriculares onde se iniciou o apoio à monodocência. Esse apoio tem-se 
verificado nas Regiões Autónomas e em alguns Concelhos do Continente. No entanto, está longe 
de ser uma situação maioritária no Continente Português. 

Piéron, Cloes, Delafosse & Ledent (1995), no âmbito do estudo que empreenderam sobre "A 
experiência Pedagógica – Renovação do Ensino Elementar – Desenvolvimento Corporal das 
crianças dos 2,5 anos aos 12 anos”, falam precisamente desta problemática defendendo que, no 
ensino elementar, qualquer criança deve praticar actividade física diariamente e que o conteúdo 
das actividades propostas deve responder ao conjunto das exigências colocadas pelo desabrochar 
feliz e completo da personalidade onde o desenvolvimento corporal deve ser integrado num 
processo de Educação global. 

Este ensino deve ser administrado por uma equipa pedagógica associando um professor de EF, 
portador das habilitações requeridas, e um professor do ensino elementar, actuando em estreita 
colaboração. 

O ME (1992a) é de opinião de que, se a formação inicial ou contínua do professor do 1ºCEB não o 
tornar apto para a leccionação, será incorrecto proceder à sua substituição por monitores ou 
“especialistas” de EF. Estaríamos, desse modo, a adiar um problema, uma vez que a substituição 
do professor por monitores ou especialistas arrastaria um cortejo de consequências, a saber: 

 O professor do 1ºCEB acabaria por se descomprometer em relação à EEFM. 

 A actividade física educativa passaria a ser discriminada em relação às outras áreas. 

 Perder-se-ia a perspectiva integradora pretendida nas aprendizagens do 1ºCEB. 

 O aluno terminaria por perder a referência da imagem do seu professor, numa área tão 
importante para si próprio. 

 Não se investiria o suficiente ao nível da formação inicial nem da formação contínua. 

A solução do problema terá sempre que passar pela formação ou pelo apoio que lhe possa ser 
proporcionado e não pela sua substituição, pois a LBSE prevê que, em determinadas áreas, os 
professores venham a ser apoiados por professores especialistas, de modo a poderem sentir-se 
estimulados em relação à aquisição e ao aperfeiçoamento de competências de ensino, ao nível da 
concepção e organização, da intervenção pedagógica, da avaliação e da ultrapassagem das 
dificuldades da prática. 

Brás, (1990) sublinha a importância dos actuais programas que integram a reforma do ensino para 
balizar a formação de professores e o apetrechamento das escolas, relevando, no mesmo passo, 
a importância da coordenação, avaliação e reformulação dos mesmos. 

Ao nível da EEFM, a formação de formadores constitui, por isso, uma necessidade prioritária para 
uma cobertura efectiva de Norte a Sul do País, com o objectivo de formar os professores do 
1ºCEB – Como? - O autor apresenta várias hipóteses: 

1. "O professor de EF da escola do 2º CEB mais próxima poderá ter redução de horário (ou 
acumula em regime de trabalho suplementar) para poder apoiar os professores do 1ºCEB. 

2. A Câmara Municipal fornece apoio: 

 Criando condições de prática; 

 Estudando as instalações que melhor sirvam o programa, para as escolas que se 
venham a construir, em função do clima, região e número de alunos; 

 Estudando a hipótese de se utilizarem escolas já existentes; 

 Estudando o material didáctico mais adequado. 
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3. Descentralizar e simplificar o processo, mobilizando as Autarquias, Direcções Regionais de 
Educação e a Direcção Geral de Ensino, a fim de enquadrarem o apoio e o apetrechamento 

das escolas". (Brás, 1990: 22-23). 

Há, no entanto, que atentar no facto de que o regime da monodocência, defendida pelo o ME 
(1992a): 

 “Facilita a desejável e plena prática interdisciplinar. 

 Permite que o professor tenha o privilégio de ter apenas uma classe tornando possível 
conhecer as particularidades de cada uma das crianças, podendo, deste modo, intervir mais 
eficazmente na sua socialização. 

 Possibilita, ainda, que se tire partido de uma melhor organização do tempo, evitando que o 
professor fique “preso” às limitações do horário.” 

Já no que diz respeito ao nome dado à disciplina, nos diversos planos de estudo das instituições 
de formação de professores, verifica-se que esta vai variando, ao longo do tempo. A título de 
exemplo temos: Escolas Normais/Magistério – Educação Física; Escola Superior Educação 
Guarda – Expressão Corporal; Escola Superior Educação Portalegre – Educação Física; Oficina 
de Expressão e Comunicação; Escola Superior Educação Setúbal – Expressão Não Verbal e 
Conhecimento de si próprio; Intervenção Educativa nas Expressões; Oficinas de Expressão Não 
Verbal; Metodologias de Ensino nas Expressões Não Verbais; Globalização das Expressões 
Verbais e Não Verbais; etc. 

Reconhece-se, porém, que a EF deveria, sem dúvida, ter a mesma designação para identificar um 
mesmo objecto, a fim de se evitarem confusões relativamente à área de ensino a que nos estamos 
a referir. Dessa uniformidade resultaria, por certo, uma maior unidade e fácil comunicação, o que 
daria lugar a uma maior força a nível nacional.  

Brás, (1994b), evidencía que: 

"o momento actual caracteriza-se pelo desencontro que se vive e se faz viver em torno da 

formação de professores de EF" (Brás, 1994 b:14). 

Para Crum (1993) uma das tarefas mais importantes a realizar será a de atingir uma coesão 
conceptual nas Faculdades que se dedicam à formação de professores. Coesão conceptual em 
torno da ideia de que a EF deveria ser uma disciplina de Ensino-Aprendizagem orientada para a 
introdução das jovens gerações na cultura motora (Crum, 1993: 146). 

Mas, na realidade, para se atingir essa coesão conceptual básica, são necessários uma liderança 
forte, um diálogo regular entre os membros do corpo docente e um empenhamento colectivo no 
desenvolvimento da equipa. Se as escolas de formação de professores conseguirem compreender 
isso, poderemos ter esperança no futuro. 

Brás (1994a) sublinha que, nos actuais Cursos de Formação Inicial, em Portugal, relativamente às 
escolas congéneres do início do século, se regista uma diminuição acentuada da carga horária 
destinada à EF. 

Idealmente as escolas deveriam unir-se em unidades de socialização e de promoção de 
desenvolvimento das crianças, em unidades de instrução adequada à sociedade em que vivemos, 
em unidades de gestão dos recursos humanos, designadamente, dos apoios especializados à 
monodocência. 

No entanto, a instabilidade do corpo docente leva ao que Formosinho (1998) chama 
"descontinuidade da relação pedagógica", que pode ter consequências graves para o 
funcionamento da escola e dar azo à degradação da qualidade de ensino. De facto, os actuais 
quadros e concursos e a extrema mobilidade dos docentes têm impedido a continuidade da acção 
pedagógica a que os alunos, famílias e comunidade têm direito. A este propósito, Formosinho, 
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Ferreira & Ferreira (1998) estudaram os "Problemas do Ensino Básico Primário: Estudo da 
instabilização docente no Distrito de Braga" em 1998, referindo que esta instabilidade é gerada por 
um sistema burocrático e impessoal de colocação de professores que não tem em conta nem os 
aspectos pedagógicos, nem as necessidades profissionais, nem os interesses das comunidades 
locais. 

É neste quadro de referência que a construção de uma escola pressupõe, para além do: 

"redimensionamento e da fixação de pessoal, a alocação de recursos financeiros, de 
equipamento e de material didáctico, que permita a execução dos respectivos projectos e 

actividades" (Formosinho, 1998: 26). 

A solução para os problemas do Ensino Básico Primário passa por uma definição de política 
educativa em relação à educação básica. 

O importante é, pois, fomentar uma dinâmica que, a partir da constituição formal dos 
agrupamentos, facilite o processo de construção de uma escola como comunidade de gestão de 
recursos humanos, financeiros e materiais e incentive os seus professores a criarem práticas 
pedagógicas mais inovadoras que sirvam melhor e mais eficientemente os interesses das suas 
escolas. 

O professor, como um dos principais actores neste cenário, conta com a orientação curricular que 
deverá adequar às diferentes necessidades e possibilidades dos alunos, aproveitando a variedade 
de materiais e equipamento ao seu dispor. Deverá aproveitar sempre o que cada uma das 
crianças sabe fazer, oferecendo-lhes novas propostas de enriquecimento, na base das prioridades 
objectivas do seu desenvolvimento.  

Urresti (2000) enaltece a ideia de que um professor que está atento às transformações do mundo 
cultural dos jovens, das suas ideias, das suas expectativas, das suas preferências, das suas 
limitações e medos, em resumo, dos imaginários nos quais constroem a sua experiência histórica, 
terá mais elementos para cumprir com êxito a sua missão. 

No que diz respeito à EF, Crum (2002) destingue três aspectos (níveis) de funções a desempenhar 
pelos Professores: a nível macro: planear, conduzir e avaliar as situações de Ensino-
Aprendizagem; a nível meso: enquadramento da escola como organização e como comunidade; a 
nível micro: ligação e comunicação com os clubes desportivos locais, ginásios e outras instituições 
ligadas ao desporto. 
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7. ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1º CEB 

O Ministério da Educação, através do Despacho nº 12 591/2006 (2ª série) de 16 de Junho de 
20063, lançou um Programa de Alargamento e Generalização das Actividades de Enriquecimento 
Curricular, a implementar no ano lectivo 2006/2007, com o objectivo de consolidar o 
prolongamento do horário nas escolas do 1ºCEB. 

Emergem, assim, as actividades de enriquecimento curricular no 1ºCEB, correspondendo à 
preocupação e à necessidade de adaptar os tempos de permanência das crianças nos 
estabelecimentos de ensino (até pelo menos às 17 horas e 30 minutos) perante as exigências da 
realidade actual, a nível sócio-famíliar. Este programa procura garantir que esses tempos sejam 
pedagogicamente ricos e complementares das aprendizagens associadas à aquisição de 
competências básicas  

A actividade física e desportiva, (ponto 9 – alínea do Despacho n.º 14460/2008 de 26 de Maio de 
2008) é considerada como actividades de enriquecimento curricular no 1ºCEB. 

Tal como é referido no mesmo Despacho nos seus pontos 14- e 15-, os agrupamentos de escolas 
devem planificar as AEC em parceria com as a) Autarquias locais; b) Associações de pais e de 
encarregados de educação; c) Instituições particulares de solidariedade social (IPSS); ou d) 

Agrupamentos de escolas, mediante a celebração de um acordo de colaboração. 

No ponto 19 - é referido que a planificação das AEC deve envolver obrigatoriamente os 
Professores do 1ºCEB Titulares de Turma. É de realçar que de acordo com o ponto 22- as AEC 
são de frequência gratuita e não se podem sobrepor à actividade curricular diária. 

O ponto 23 - refere que: 

“Os órgãos competentes dos agrupamentos de escolas podem, desde que tal se mostre 
necessário, flexibilizar o horário da actividade curricular de forma a adapta-lo às condições de 
realização do conjunto das actividades curriculares e de enriquecimento curricular tendo em 

conta o interesse dos alunos e das famílias, sem prejuízo da qualidade pedagógica”. 

Quanto à Supervisão pedagógica das actividades e de acordo com o ponto 3-: 

“É da competência dos educadores titulares de grupo e dos professores titulares de turma 
assegurar a supervisão pedagógica e o acompanhamento da execução das actividades de 
animação e de apoio à família no âmbito da educação pré-escolar bem como de enriquecimento 
curricular no 1ºCEB, tendo em vista garantir a qualidade das actividades, bem como a 
articulação com as actividades curriculares”. 

E acrescenta-se ainda, no ponto 32 – que: 

“Por actividade de supervisão pedagógica deve entender -se a que é realizada no âmbito da 
componente não lectiva de estabelecimento do docente para o desenvolvimento dos seguintes 
aspectos: 
a) Programação das actividades; 
b) Acompanhamento das actividades através de reuniões com os representantes das entidades 
promotoras ou parceiras das actividades de enriquecimento curricular; 
c) Avaliação da sua realização; 
d) Realização das actividades de apoio ao estudo; 
e) Reuniões com os encarregados de educação, nos termos legais; 
f) Observação das actividades de enriquecimento curricular, nos termos a definir no 
regulamento interno.” 

                                                        
3
 Revovado pelo Despacho n.º 14460/2008 de 26 de Maio de 2008. 
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Em anexo ao Despacho n.º 14460/2008 de 26 de Maio de 2008, no Capítulo II, Artigo 5º 
“Comissão de acompanhamento do programa” (CAP), no ponto 2 surge formalizada a participação 
de c) Conselho Nacional das Associações de Professores e Profissionais de Educação Física 
(CNAPPEF) e d) Sociedade Portuguesa de Educação Física (SPEF). 

No Capítulo III, Secção II, surgem as Orientações da AFD4. Assim, nos Artigos 12º, 13º e 14º, 
estão definidos o perfil dos professores da AFD, a constituição de turmas e a duração semanal das 
actividades respectivamente. 

No Capítulo IV “disposições finais”, no Artigo 23º, está identificada a condição para que a AEC 
possa contar como tempo de serviço para efeitos de concurso de docentes da educação pré -
escolar e dos ensinos básico e secundário: 

“Sempre que os profissionais a afectar a cada actividade de enriquecimento curricular 
disponham das qualificações profissionais para a docência dessa actividade”. 

8. A PROMOÇÃO DE ESTILOS DE VIDA ACTIVOS E SAÚDÁVEIS  

A obesidade infantil apresenta-se como um dos mais sérios problemas de saúde pública, quer no 
Espaço Europeu, quer no resto do mundo. A taxa de crescimento desta doença tem-se mantido 
constante, acrescentando 400.000 crianças por ano, aos já existentes 45 milhões com excesso de 
peso, segundo Rito; Paixão; Carvalho & Ramos (2010). 

Participaram na primeira fase do estudo COSI (Childhood Obesity Surveillance Iniciative) em 

Portugal, a nível Nacional, em 2007/08, 181 escolas do 1ºCEB (95,8%) e 3.765 crianças (81%) 
com idades compreendidas entre 6 e 8 anos, tendo-se verificado, segundo o critério da OMS, que 
32,2% tinha excesso de peso, 14,6% eram obesas e 2,1% tinha baixo peso. 

A par da Grécia, Itália e Espanha, que apresentam taxas de obesidade infantil preocupantes, mais 
de 30% de crianças portuguesas, entre os 7 e 9 anos, apresentam “excesso de peso” e cerca de 
11% de “obesidade”, segundo Rito; Paixão; Carvalho & Ramos (2010). 

Sendo Portugal um dos países com maior prevalência de obesidade infantil, e tendo em conta a 
mortalidade e os elevados custos que lhe estão associados, o combate a esta doença constitui 
uma prioridade política, nomeadamente do Ministério da Saúde e da Educação. 

É sabido que intervenções destinadas à alteração dos estilos de vida, nomeadamente no que diz 
respeito à actividade física e à alimentação, são importantes na promoção da saúde das crianças 
(Carmo, 2006). 

Como se sabe, a Aptidão Física associada à saúde envolve a aptidão aeróbia, a composição 
corporal (CC) e a aptidão muscular (força muscular, resistência e flexibilidade). 

A avaliação do Índice de Massa Corporal (IMC), permite estimar uma medida fortemente 
relacionada com a percentagem de massa gorda dos alunos. É essencial conhecer se os alunos 
mantêm uma CC saudável, a qual constitui um factor de proteção relativamente às doenças 
cardiovasculares (Barengo, Hu, Lakka, Pekkarinen, Nissiden & Tuomilehto, 2004; Farrel, Kampert, 
Kohl III, Barlow, Macera, Paffenbarger, Gibbons & Blair, 1998; Kohl III, 2001; Lee, Sesso, Oguma & 
Paffenbarger, 2003; Paffenbarger, Hyde, Wing, Lee, Jung, & Kampert, 1993), à diabetes (Ogden, 
Flegal, Carroll & Johnson, 2002) e a várias outras doenças crónicas (Blair, 1993; Warburton, Nicol, 
& Bredin, 2006). 

                                                        
4
 O Despacho n.º 12 591/2006 (2.ª série) de 16 de Junho de 2006, revogado pelo Despacho n.º 14460/2008 de 26 de Maio CAPÍTULO 

IV Disposições finais, Artigo 22º Orientações programáticas e material didáctico: “As orientações programáticas ou referentes a material 

didáctico ou outras que a CAP entenda serão divulgadas no site do ME, acessível a partir de http:www.min-edu.pt:” 

ME – DGIDC: a) Maria, A.; Mendes Nunes, M. (2006). AFD - 1ºCEB - Orientações Programáticas Associação Nacional de Municípios 
Portugueses (OPANMP). E mais tarde a sua actualização: b) Maria, A.; Mendes Nunes, M. (2007). AFD - 1ºCEB – OPANMP.  
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Segundo Malina & Bouchard (1991), o jogo, o exercício, o desporto e a EF são formas de 
actividade física que podem ter influência benéfica no estilo de vida das crianças com reflexos 
positivos na idade adulta. 

Sabemos que processos educativos junto dos Pais/EE e alunos, no âmbito da CC, que envolvam a 
actividade física e uma dieta racional, têm produzido efeitos eficazes, no que respeita à redução, a 
longo prazo, da percentagem de massa gorda (Epstein, Valoski, Wing & McCurly, 1990). 

Daí que a actividade física através da EF e da AEC-AFD seja sobremaneira importante para a 
promoção de estilos de vida activos e saudáveis segundo Trost & Loprinzi, 2008; Trudeau & 
Shephard, 2005; Sallis & Mckenzie, 1991; Stratton, 1995.  

9. ALGUNS ESTUDOS REALIZADOS EM PORTUGAL SOBRE A EXPRESSÃO E 
EDUCAÇÃO FÍSICO-MOTORA 

Importa destacar alguns dos estudos realizados em Portugal sobre a EEFM: 

 Carvalho & Mira (1993) "Organização e Gestão da Aula de EF no 1ºCEB":  

Carvalho & Mira (1993) abordam essencialmente os procedimentos a seguir pelos Professores 
do 1ºCEB, num programa especial de apoio por Professores coadjuvantes, na docência da EF. 

Expressam, assim, uma das formas de actuação pela aplicação de disposições oficialmente 
recomendadas, sublinhando a criação de condições que tornem acessível, ao Professor único 
e generalista, a prática do ensino eficaz das matérias da EEFM. 

As indicações de carácter metodológico, apresentadas pelos autores, constituem como que 
subsídios para uma organização mais sistematizada da prática docente plena do Professor do 
1ºCEB, surgindo desenvolvidas nos seguintes pontos: 

 O Programa de EF no 1ºCEB. 

 Os aspectos críticos da organização da EF na Escola; 

 Os aspectos gerais do planeamento em EF. 

 Os aspectos específicos da aula de EF (características, estrutura e situações de 
aprendizagem). 

 A organização e gestão da aula de EF. 

 Figueiredo (1996) "EF no 1ºCEB. Estudo das Crenças de Valorização Geral da EEFM 
Emergente da Reforma Educativa 86/96 nos Professores da Área Educativa de Viseu": 

Figueiredo (1996) realça, no seu estudo, a existência de uma variedade notória de realidades, 
no que diz respeito a todos os problemas de tipo demográfico, instalações e apetrechamento, 
e, bem assim, a nível das crenças de valorização geral da EF. 

Neste estudo destacam-se algumas conclusões: 

 No contexto da valorização conceptual da EF há Professores que atribuem uma importância 
geral à EF, relativamente ao desenvolvimento da criança; todavia, não lhe reconhecendo a 
mesma relevância curricular de outras áreas, assumem, apesar de tudo, uma abordagem 
sistemática; 

 A maioria dos Professores crê abordar a EF de forma sistemática e assume que o tem feito no 
passado; 

 Existem relações positivas entre a participação dos Professores em actividades lúdico-
desportivas no passado e o planeamento futuro dessa participação em actividades lúdico-
desportivas, com a assiduidade com que abordaram a EF, nos últimos anos, e a frequência 
semanal com que a abordam presentemente; 
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 A profundidade da formação na área da EF é maioritariamente negligente e a motivação para a 
formação, em áreas mais complexas, não é muito notória. 

 Bahia de Sousa (1996) "Efeitos de uma Acção de Formação em EF nas Crenças e Práticas 
dos Professores do 1ºCEB e nas Atitudes dos Alunos face à Escola e às Actividades Físicas”: 

O estudo de Bahia de Sousa (1996) relata os efeitos de uma intervenção ao nível da promoção 
de uma prática reflectida através do estabelecimento de uma relação colaborativa (supervisão, 
orientação e ajuda), entre formadores e professores, próxima do modelo de investigação-
acção. 

Assim, realça os efeitos de uma intervenção deste tipo, junto de Professores do 1ºCEB, nas 
representações/crenças e práticas desses Professores (N=12) e nas atitudes dos alunos 
(N=180) face à escola e às actividades físicas. 

As práticas dos professores foram estudadas nos seguintes contextos: gestão da jornada 
escolar, gestão da aula de EF,acompanhamento dos alunos. 

Foram utilizados instrumentos de observação directa e indirecta com predominância das 
técnicas de video e audio. 

As atitudes dos alunos foram observadas através da aplicação de um Diferenciador Semântico, 
com o objectivo de avaliar a evolução de conceitos associados com a escola e as actividades 
físicas após a implementação/sistematização do programa oficial. 

As principais conclusões foram: 

 Os Professores, com experiência, que integraram os diferentes grupos do estudo, alteraram 
muito pouco as suas crenças do primeiro para o segundo momento de observação, no âmbito 
das dimensões consideradas: Sócio-cultural, prática profissional e didáctica. 

 O sucesso escolar dos alunos e o sucesso/satisfação pessoal e profissional dos Professores 
não dependem tanto das condições organizacionais como das caracteristicas pessoais. 

 Constatou-se a existência de uma estrutura idêntica, em todos os Professores, na organização 
e gestão das actividades de EF. 

 Observou-se que a implementação/sistematização das actividades físicas na escola 
desenvolveu nos alunos uma aproximação maior do conceito de EF ao conceito de Professor e 
ao conceito de Estudar, subalternizando os conceitos de Brincar e de Recreio. 

 Rocha (1998) "Representações e Práticas de EF de Professores do 1ºCEB": 

Este estudo foi realizado em 25 escolas da Região de Lisboa e Vale do Tejo, das quais 16 
inseridas num meio urbano e 9 num meio rural. 

Em 8 escolas não existia qualquer espaço coberto e convenientemente equipado para a 
prática da EEFM e em 17 existia um espaço coberto com dimensões mínimas. 

Participaram 128 professores, constituindo objectivo primordial do estudo compreender a forma 
como o Professor equaciona, valoriza e intervem na área curricular da EEFM 

Os resultados obtidos permitiram chegar às seguintes conclusões: 

 São fundamentais as experiências anteriores de actividade física na formação de expectativas 
e representações de EF e na qualidade das práticas educativas que realizam. 

 O facto de se realizarem ou não actividades físicas no 1ºCEB constitui uma resultante das 
opções educativas do Professor, independentemente das condições materiais existentes nas 
Escolas. 

 A maioria dos Professores não atribui a importância devida à EEFM e coloca o ensino da 
língua materna e da matemática no centro das suas preocupações educativas. 
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 A EEFM é frequentemente assumida como uma área periférica, complementar, que ajuda a 
socializar, a integrar, a disciplinar e/ou a descarregar energias. 

 Apenas 20% dos Professores, cujas sessões de EEFM foram observadas, prevêem e utilizam 
contextos adequados de aprendizagem e conseguem uma gestão eficaz do tempo disponível 
para a sua prática. 

 Mira (1999) "As concepções e a Formação dos Professores do 1ºCEB relativamente à EF": 

Com este estudo o autor pretendeu: 

 Conhecer as concepções dos Professores do 1ºCEB, sobre a EF. 

 Caracterizar as representações dos Professores do 1ºCEB relativamente a necessidades de 
formação na área da EF. 

 Saber o que mais preocupa os Professores do 1ºCEB em termos de necessidades de 
formação na área da EF. 

Para tal, foi utilizado o método de questionamento, sob a forma de recolha de opinião, 
inspirado no Paradigma do Pensamento do Professor. 

Participaram neste estudo 106 Professores do 1ºCEB (97 do género feminino e 9 do género 
masculino), a exercerem funções de docência nas Escolas do 1ºCEB do Concelho de Beja. 

Merecem especial referência as conclusões seguintes: 

 Os Professores valorizam positivamente a EF nos diferentes planos de desenvolvimento das 
crianças. 

 A concepção de EF é vocacionada para os factores educáveis da motricidade, numa educação 
para a saúde, e para o desenvolvimento físico da criança, sendo esta orientada para objectivos 
de aquisição de competências, de acordo com a concepção dominante de EF presente nos 
actuais Programas. 

 98,1% dos Professores estão de acordo com os conteúdos que devem fazer parte da EF no 
1ºCEB, salientando que esta disciplina deverá envolver Exercícios, Jogos (Tradicionais e 
Infantis), Danças e Actividades Desportivas, num acordo claro com a perspectiva ecléctica e 
variada de multiplicidades para a EF, conforme as indicações do Programa. 

 53,8% considera que as actividades de EF devem ser leccionadas por um Professor 
especialista de EF. 

 Os Professores justificam a importância da avaliação da EF no 1ºCEB ao nível do desempenho 
sócio-afectivo dos alunos. 

 86,8% dos Professores tem uma atitude positiva, no que se refere à valorização efectiva da EF. 

 Os conteúdos que os Professores mais valorizam são: os Percursos na Natureza e os Jogos 
Tradicionais, sendo estas as áreas onde se sentem mais competentes. 

 Os conteúdos que os Professores menos valorizam são: as Actividades Desportivas (Voleibol, 
Basquetebol, Andebol), áreas onde se sentem menos competentes. 

 Os Professores sentem necessidade de formação prática, ao nível das estratégias de ensino e 
do conhecimento de metodologias para colocarem as suas competências em acção. 

 Verificou-se a falta de apoio e acompanhamento de um formador especializado na área da EF. 

 Diniz et al. (2001) “A EF no 1ºCEB Básico na Região Autónoma dos Açores”. 

Diniz, Onofre, Carvalho, Mira & Carreiro da Costa (2001) pretenderam, neste estudo, entre 
outros objectivos, proceder à análise da percepção dos diferentes intervenientes (incluídos os 
alunos) no PAEF, relativamente às actividades e aos resultados do programa. Uma das 
dimensões analisadas foi a dos efeitos sobre as representações:  
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 Dos alunos sobre a escola, o processo educativo em geral, o processo educativo em EF e a 
sua percepção sobre o seu estilo de vida. 

 Dos pais dos alunos sobre o processo educativo em EF e a sua percepção sobre o estilo de 
vida. 

 Dos professores e dos CEFs sobre o processo educativo em EF e sobre o PAEF. 

O estudo incidiu sobre a totalidade das escolas das quatro ilhas mais povoadas da Região 
(Faial, Pico, São Miguel e Terceira), num total de 207 escolas. 

Foram estudadas as seguintes variáveis: 

a) Estilo de vida; 
b) Atitude face à escola, às áreas de formação que compõem o currículo e às aulas de EF. 
c) Percepção sobre as aulas de EF. 
d) Aprendizagens alcançadas em quatro actividades do programa. 

A amostra de alunos assumiu um efectivo de 4341, frequentando o 4º ano de escolaridade, no 
ano lectivo 1995/1996. 

Importa destacar algumas das conclusões deste estudo: 

 80% dos alunos, quando chega a casa, no regresso da escola, envolve-se em actividades de 
carácter sedentário; 

 Mais de 90% dos alunos refere ter uma atitude positiva face à escola; 

 No que diz respeito ao sentimento afectivo face às diferentes áreas disciplinares, a EF surge 
destacada como área de preferência dos alunos, 

 87,2% dos alunos refere que gosta muito das aulas de EF, justificando esse apreço com 
razões associadas ao facto das aulas lhes permitirem jogar com os colegas (27%) e de 
gostarem da forma como o professor ensina (23,5%), 

 As razões apontadas pelos alunos para explicarem porque não gostam da EF resultam, 
sobretudo, do seu baixo auto-conceito sobre a prática das actividades desportivas. 

 Bayo (2002) “Representações dos alunos do 1ºCEB do Concelho da Amadora sobre a Escola, 
a EEFM e o seu Estilo de Vida” 

Participaram neste estudo 1277 alunos que frequentavam, no ano lectivo 2000/2001, o 4º ano de 
escolaridade nas escolas públicas do CA. Dos alunos abrangidos, 50,7% era do género masculino 
e 49,3% do género feminino. A maior percentagem encontrava-se na faixa etária dos 9-10 anos 
(80%). 

O conjunto de professores que participaram no estudo atingiu os 87 (62%) a maioria dos quais 
tinha mais de 31 anos, sendo 86,2% do género feminino e apenas 13,8% do género masculino. 

O questionário dirigido aos alunos respondeu ao objectivo mais essencial do estudo e resultou da 
adaptação de um outro, utilizado anteriormente por Diniz, Onofre, Carvalho, Mira & Carreiro da 
Costa (2001). 

O questionário foi aplicado na sala de aula, por administração directa, à totalidade dos alunos que 
participaram no estudo, na presença do/a respectivo/a professor/a da classe, que também foi 
solicitado/a a responder a um pequeno questionário. 

Foram estudadas as seguintes variáveis: 

Relativas aos alunos: 

 Expectativa face ao processo educativo: expectativa face à Escola e face às diferentes áreas 
de formação que compõem o currículo. 
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 Percepção sobre o estilo de vida no âmbito das actividades físicas. 

 Expectativa face ao processo Educativo em EEFM: percepção sobre as finalidades da EEFM, 
percepção sobre as actividades realizadas nas aulas de EEFM e expectativa face à EEFM. 

Relativas aos professores: 

 Estilo de vida no âmbito das actividades físicas. 

 Importância atribuída à EEFM para a formação dos alunos: nível de conhecimento do 
Programa de EEFM, representação sobre a finalidade da EEFM, percepção sobre a 
responsabilidade e envolvimento na leccionação da EEFM, percepção sobre o estatuto 
curricular da EEFM, percepção sobre os espaços (cobertos ou descobertos) para a prática da 
EEFM. 

No que respeita aos alunos, destacam-se as conclusões seguintes: 

 Os alunos, em geral, revelaram uma expectativa marcadamente positiva face à Escola, 

 Os alunos do género feminino revelaram uma expectativa mais positiva face à Escola do que 
os do género masculino; 

 A EEFM surge destacada como a área curricular de preferência dos alunos; 

 Cerca de 60% dos alunos, quando regressa a casa, envolve-se em actividades de carácter 
sedentário; 

 Numa situação de escolha livre, as actividades que os alunos escolheram com maior 
frequência foram claramente de carácter sedentário; 

 60,1% dos alunos não praticava regularmente actividade física desportiva fora da escola; 

 Mais de metade dos alunos (51,8%) apresentou a percepção de que as aulas de EEFM 
contribuiam para o desenvolvimento da saúde; num segundo plano foram referidas a 
aprendizagem de habilidades e o aperfeiçoamento de exercícios; 

 Os jogos, a corrida e a ginástica foram as actividades que os alunos percepcionaram como 
sendo aquelas que mais frequentemente praticam nas aulas de EEFM; 

 Os jogos e a patinagem foram referidas como as actividades que os alunos mais gostavam de 
realizar; 

 A maioria dos alunos manifestou um sentimento positivo relativamente à EEFM; 

 As principais razões justificativas do sentimento positivo com que os alunos sublinharam as 
aulas de EEFM prendiam-se, sobretudo, com o facto de jogarem com os(as) colegas e de 
gostarem como o(a) professor(a) ensina. 

Relativamente aos professores destacam-se, seguidamente, as principais conclusões do estudo: 

 Mais de metade dos professores revelou possuir hábitos de vida sedentários. 

 Mais de metade dos professores referiu ter conhececimento do Programa de EEFM. 

 Para 60,9% dos professores a importância atribuida à EEFM estava relacionada com o facto 
de a mesma proporcionar momentos de descontracção e divertimento, referindo, igualmente, o 
benefícío de contribuir para desenvolver a saúde dos alunos (59,8%). 

 A grande maioria dos professores considerou que a EEFM deveria ser leccionada por um 
professor especialista; 

 82,8% dos professores não leccionava a EEFM aos seus alunos; 

 As principais justificações dadas para esta situação resultavam do facto de existir um(a) 
professor(a)/monitor(a) de EF, a leccionar semanalmente esta área e, ainda, da falta de 
condições físicas e /ou material adequado para a prática da EEFM; 

 Dos professores envolvidos na leccionação da EEFM, cerca de 60,1% leccionava esta área há 
um período de tempo compreendido entre 1 e 5 anos; 

 A maioria dos professores leccionava a EEFM tão somente uma vez por semana. 
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 Os professores inquiridos revelaram que a EEFM não é nem mais nem menos importante que 
as demais áreas que compõem o curriculo dos alunos. 

 A maioria dos professores revelou que os espaços disponíveis para a leccionação da EEFM 
eram completamente inadequados. 

Fazendo referencia a algumas das iniciativas que se foram desenvolvendo no CA, no que diz 
respeito à EEFM verificamos que: 

 Bayo (2002) salienta que 17,2% dos PTT do CA, a leccionar o 4º ano de escolaridade 
estiveram envolvidos na leccionação da EEFM, no ano lectivo 2000/2001, tendo a maioria 
destes PTT (73,3%) leccionado a EEFM tão somente uma vez por semana e apenas 13,3% 
referem terem leccionado duas a três vezes por semana. 

 Trancoso (2006), aponta, igualmente, que terá existido outro tipo de iniciativas que 
funcionaram em paralelo com o PROJECTO e que passaram por situações de estágios 
profissionalizantes, na área da formação de professores; contratação de serviços por 
Associações de Pais; monitorização por elementos de associações desportivas locais, ligadas 
a determinadas modalidades. E, já numa lógica de enquadramento das escolas do 1ºCEB em 
Agrupamentos Verticais, algumas escolas que integravam Territórios Educativos de 
Intervenção Prioritária tiveram a colaboração de Professores de EF pertencentes às 
respectivas escolas do 2º e 3º Ciclos.  

Assim, e de acordo com os dados obtidos pela AAA, um dos clubes mais conceituados da cidade 
da Amadora, e pelo Departamento de Educação e Cultura - Divisão Sócio-Educativa da Câmara 
CMA, o “Projecto da EEFM no 1ºCEB no Concelho da Amadora" (PROJECTO) visou promover o 

exercício físico junto das crianças deste Concelho, como uma estratégia de combate cerrado e 
sobremaneira determinado ao imobilismo que se vinha constatando nas crianças portuguesas, 
como, de resto, é referido nos estudos de Diniz et al (2001) e Bayo & Diniz (2004). 

Segundo a AAA (2006 a), os objectivos gerais do PROJECTO, que se desenvolveu ao longo de 
dez anos (1996-2006), visaram promover:  

“A aprendizagem das habilidades motoras fundamentais por forma a permitir à criança mover-
se com prazer, eficiência e controlo na sua vida futura;  
A aquisição de hábitos de vida activa e estilos de vida saudável, através da vivência de práticas 
culturalmente significativas;  
O desenvolvimento do espírito de cooperação e de participação activa numa cidadania 
responsável e solidária.” 

Os objectivos específicos do PROJECTO, que se desenvolvia, uma vez por semana, incidiram, de 
modo particular, no desenvolvimento dos seguintes blocos do Programa: Perícias e Manipulações, 
Ginástica, Jogos, Deslocamentos e Equilíbrios, Percursos da Natureza, Actividades Rítmicas 
Expressivas e Patinagem.5 

O PROJECTO teve início no ano lectivo de 1996/97, tendo resultado de uma proposta 
apresentada pela AAA à CMA, e surgiu como resposta às deficientes condições das instalações 
de muitas das Escolas do 1ºCEB do CA. 

“Com o enquadramento e financiamento municipal, a AAA torna-se o pivot de um projecto que 
pretendia fazer chegar a EF às crianças das escolas cujas instalações não respondiam 
minimamente às exigências pretendidas para a leccionação intramuros dos conteúdos 

programáticos adequados” (Trancoso, 2006: 14)  

                                                        

5
 Teria sido, certamente, interessante a prática da Natação, uma vez que junto da AAA existe uma Piscina Municipal – Clube de 

Natação da Amadora. 



Revisão da Literatura  CAPÍTULO I 

 

47 

 

A este propósito, no estudo de Bayo (2002), levado a efeito no CA, no capítulo relativo à 
percepção dos PTT sobre os espaços lectivos para a leccionação da EEFM, aparecem reflectidas 
as posições que os mesmos assumiram relativamente aos espaços cobertos: 

 42,5% referiram que estes não existiam nas suas escolas; 

 37,9% deram a conhecer que dispunham de uma sala polivalente; 

 12,6% referiram a existência de um ginásio e 2,3% deram conta da disponibilização de uma 
sala adaptada; 

 Os restantes 4,6% referiram que usufruiam do Polivalente da Junta de Freguesia (1,1%), de um 
Ginásio e de um Semi-coberto (1,1%) e, (2,3%) apenas, de um Semi-coberto.  

No que diz respeito aos espaços descobertos/exteriores: 

 28,7% dos PTT referiram que não existia nenhum espaço disponível; 

 51,7% revelaram que as suas escolas possuiam campos de jogos e  

 19,5% utilizavam normalmente o recinto do recreio ou uma área cimentada. 

Por outro lado, em termos da sua percepção sobre a adequação dos espaços existentes nas suas 
escolas, para o ensino da EEFM, a maioria dos PTT (66,7%) revelou que os mesmos ou eram 
completamente desadequados (36,8%) ou desadequados (29,9%) e, apenas, 32,2% afirmaram 
que os mesmos eram adequados. Na verdade, só 1,1% reconheceu que esses espaços eram 
completamente adequados. 

Assim, a CMA foi responsável pela promoção e financiamento do PROJECTO onde participaram 
as turmas dos terceiros e quartos anos das escolas públicas do CA e a AAA assumiu o seu 
enquadramento e coordenação. 

Segundo dados obtidos junto da AAA, não sendo possível a leccionação da disciplina de EEFM na 
própria Escola, os alunos deslocavam-se aos pavilhões gimno-desportivos da AAA, em transporte 
adequado, da responsabilidade da CMA, onde um conjunto de professores de EF, em colaboração 
com o PTT, lhes proporcionava o cumprimento do respectivo programa oficial. 

Trancoso, (2006) salienta o facto do PROJECTO estar acreditado junto da Direcção Regional de 
Educação de Lisboa. 

Posteriormente, com a evolução positiva do parque escolar, a situação anterior foi complementada 
com a ida dos Professores de EF às próprias escolas onde a sua intervenção se tornou 
naturalmente mais operacional. 

Como refere Trancoso (2006) houve um grande investimento municipal, não só na requalificação e 
expansão do parque escolar como também na permanente dotação das escolas com material 
desportivo específico, compatível com a didáctica própria da disciplina. 

O Desenvolvimento do PROJECTO operacionalizou-se em três fases: 

Numa primeira fase (1996/97 a 2001/02), as aulas eram realizadas exclusivamente nos Pavilhões 
da AAA e apenas para os alunos que frequentavam o 4º ano de escolaridade de algumas Escolas 
participantes, durante estes seis anos lectivos, envolvendo: 

 entre cinco (2000/01 e 2001/02) e oito (1999/00) escolas públicas do 1ºCEB do CA; 

 entre dezasseis (1998/1999,1999/00 e 2000/01) e vinte e uma turmas (1996/97); 

 entre trezentos e dez (2001/02) e quatrocentos (1996/97) alunos e entre oito (2001/02) e onze 
(1996/97) professores da AAA. 

Numa segunda fase (2002/03 a 2003/04), as aulas eram realizadas nos Pavilhões da AAA e em 
algumas Escolas do 1ºCEB, abrangendo apenas turmas de 4º ano de escolaridade (2002/03).  
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Já em 2003/04 as aulas realizaram-se nos Pavilhões da AAA tendo abrangido todas as Escolas do 
CA (30 escolas), participando todas as turmas de 4º ano e algumas do 3º ano de Escolaridade. 

Durante estes dois anos lectivos estiveram envolvidos: 

 entre dezasseis (2002/03) e trinta (2003/04) escolas públicas do 1ºCEB do CA, 

 entre quarenta e duas (2002/03) e cento e vinte e sete (2003/04) turmas; 

 entre mil (2002/03) e dois mil e oitocentos alunos (2003/04); 

 entre catorze (2002/03) e quinze (2003/04) professores da AAA. 

Numa terceira fase (2004/05 a 2005/06), um pequeno número de escolas (quatro), por não ter 
instalações desportivas, continuou a realizar as aulas nos Pavilhões da AAA para uma sessão 
semanal de noventa minutos. As demais aulas eram realizadas nas respectivas Escolas do 1ºCEB 
do CA, durante uma hora semanal. 

Nesta altura, as aulas já abrangiam todas as turmas do 3º e 4º anos de escolaridade. 

Participou, neste PROJECTO, a totalidade das escolas públicas do 1ºCEB do CA (trinta), 
englobando: 

 entre cento e setenta e cinco (2004/05) e cento e setenta e duas (2005/06) turmas 
respectivamente,  

 entre três mil e quinhentos (2004/05) alunos e três mil e trezentos (2005/06) respectivamente; 

 entre doze (2004/05) e catorze (2005/06) professores da AAA. 

 Diniz; Onofre, Fernandes, Caetano; Mira, & Bayo, (2005) 

A investigação enquadrou-se no âmbito da avaliação externa do Programa de Apoio à EF e 
resultou de um protocolo estabelecido entre a Câmara Municipal de Torres Vedras e a Faculdade 
de Motricidade Humana, da Universidade Técnica de Lisboa. O estudo foi concebido por um 
propósito formativo e pretendeu identificar factores críticos de desenvolvimento do programa, e, 
deste modo, contribuir para a reflexão sobre a revisão de concepções, soluções e práticas àquelas 
associadas. 

O Programa surgiu no seguimento de iniciativas desenvolvidas quer pela Associação de Educação 
Física e Desporto de Torres Vedras quer pela Junta de Freguesia de A-dos-Cunhados. 

Participaram no estudo 145 professores, 78% provenientes da Física de Torres e 22% de A-dos 
Cunhados. 

Como principais conclusões podemos destacar: 

 O Programa foi importante na medida em que criou condições conducentes à promoção da 
actividade física e da criação de estilos de vida activos, nomeadamente através de uma 
logística de transportes bem conseguida e com um bom enquadramento dos alunos; 

 O número de alunos por grupo foi muito elevado, o que tornou difícil e condicionou o sucesso 
das situações de prática; 

 Por vezes surgiram situações de actividade conjunta entre anos lectivos diferentes o que 
tornou complexa a adequação das situações de aprendizagem, 

 Apesar de o Programa, de uma maneira geral, ser valorizado pelos Professores, a verdade é 
que, a ausência da sua participação nas aulas estacou-se como sendo a situação dominante, o 
que condicionou que o Programa se constituisse como factor de formação e dificultando que 
pudesse existir, com sucesso, situações de EF num outro tempo semanal na Escola. 

O Programa deveria diferenciar as estratégias de mobilização dos professores do 1ºCEB, que, por 
si só, têm pouca experiência no domínio da EF e têm estilos de vida sedentários. Desta forma, 
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encontramo-nos perante um quadro em que não se consegue valorizar adequadamente o currículo 
da EEFM, como de resto, é preconizado no Programa de EF. 

Em suma, a variação individual na aprendizagem escolar está relacionada com características de 
tipo cognitivo e afectivo/motivacional (Gonçalves, 1998), que o aluno apresenta no inicio do 
processo de ensino, o que significa que qualquer aprendizagem (eg. EF, Matemática) depende de 
um conjunto de conhecimentos, aptidões ou aprendizagens anteriores, que se afirmam como 
condições indispensáveis para a realização com sucesso da aprendizagem seguinte e que as 
características afectivas e motivacionais que o aluno demonstra ao iniciar uma tarefa de ensino, 
por exemplo na EEFM, definem o conjunto de interesses, atitudes e motivações em relação à 
disciplina que é objecto de estudo, à Escola, em geral, à percepção que tem sobre os 
comportamentos de ensino do Professor e, em particular, à percepção que tem de si próprio 
enquanto aluno, com sucesso ou insucesso na comunidade escolar. 

O aluno será influenciado quer pelo seu “passado escolar” (história escolar), quer pelas 
expectativas e vivências escolares anteriores no sistema de ensino.  

Poderemos realizar a mesma análise, num campo de acção um pouco mais particular, quanto ao 
“passado no âmbito das actividades físicas”: Os alunos que praticam regularmente actividades 
físicas, de carácter competitivo ou não, fora do contexto escolar, são igualmente influenciados por 
um conjunto de vivências obtidas ao longo de um período de tempo superior ao passado, na 
prática das actividades físicas curriculares. Estas vivências (positivas ou negativas), poderão 
definir a atitude do aluno face ao processo ensino-aprendizagem na escola, no âmbito quer da 
EEFM, quer da AEC-AFD e, por sua vez, do seu empenhamento e da sua aptidão física.  

Ao aumentar a percentagem de experiências de aprendizagem bem sucedidas e se reduzir as 
experiências de insucesso, podemos naturalmente aumentar a motivação do aluno para a tarefa e 
mantê-lo, neste caso, mais activo dentro e fora do recinto escolar, para além de o mesmo aderir à 
aquisição de hábitos de vida mais activos e saudáveis, particularmente ao nível do IMC e %MG. 

Pereira (2008) refere que os “melhores” alunos em EF atribuem os seus resultados positivos às 
boas capacidades desportivas que têm, à elevada motivação para a EF e ao grande esforço que 
despendem nas aulas, ao passo que os menos dotados atribuem os seus fracos resultados à 
reduzida capacidade desportiva que possuem, à fraca motivação para a EF e ao pouco esforço 
que realizam no decurso das aulas, com a consequente desvalorização e falta de empenhamento 
ao nível do desenvolvimento da aptidão física.  
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 CAPÍTULO II 

OBJECTIVO DO ESTUDO 
 

1. INTRODUÇÃO 

Importará situar, de uma forma clara e objectiva, o quadro em que assenta a problemática de 
fundo que nos conduziu à realização deste trabalho, parecendo-nos constituir um caminho seguro 
explicitar, desde já, os objectivos que pretendemos alcançar e, bem assim, a base racional que 
enforma os diversos passos que iremos prosseguir. 

2. PRESSUPOSTOS E OBJECTIVOS 

Segundo as novas perspectivas de Educação, em Portugal, que nos colocam perante o desafio de 
elevarmos a escolaridade obrigatória para doze anos, podemos, naturalmente, entender como 
educação obrigatória a frequência da EF, desde o primeiro até ao décimo segundo ano de 
escolaridade, como um tronco comum de conhecimentos e aprendizagens que a totalidade dos 
habitantes do país deverão adquirir e desenvolver. 

Numa visão pragmática, há que reconhecer que a acção escolar não poderá restringir-se à mera 
transmissão de conhecimentos. A sua função primordial será a de ampliar o espectro da acção 
educativa, ou seja, situar-se muito para além do nível intelectual e do âmbito dos conhecimentos, 
para trabalhar educativamente, também, as outras áreas como a sensorial, a motriz, a relacional e 
a dos afectos-pulsões interiores da criança. Todavia, verifica-se que, a nível oficial, parece estar 
mais difundida a ideia de que a escola deve referir-se unicamente ao nível relacional-cognitivo, ou, 
em todo o caso, centrar nele os esforços preferenciais. 

A este propósito, Zabalza (1998), em Espanha, propõe um modelo de aprendizagem em quatro 
níveis que consideramos importantes quer ao nível da educação pré-escolar, quer ao nível do 
1ºCEB, e é, nesse modelo, que irá assentar o desenvolvimento do nosso estudo: 

 Orético-expressivo: expressão das necessidades, pulsões ou componentes profundos do 
sujeito. 

 Sensorial-psicomotor: aquisição e desenvolvimento das destrezas, estruturas e qualidades 
motoras e sensoriais. 

 Social-relacional: aquisição dos patterns relacionais, adaptativos e de manejo do, e no meio. 

 Intelectual-cognitivo: aquisição de conhecimentos, habilidades e capacidades cognoscitivas. 

Assim, poder-se-á dizer que o "conhecer-se a si mesmo" apresenta-se como conhecimento-
assimilação mental de dados sobre si mesmo, como, por exemplo, o nome das diferentes partes 
do corpo e seu funcionamento, etc., em vez de se ampliar a experiência a níveis mais profundos 
em que estejam implicadas a auto-vivência, a auto-percepção, a auto-estima, etc. 

Actualmente, a unidade do currículo básico decorre da referência a um mesmo quadro de 
objectivos gerais e concretiza-se através da articulação dos ciclos, numa sequência progressiva 
em que cada um deles tem por função completar, aprofundar e alargar o ciclo anterior. 

Pretende-se que o aluno, no 1ºCEB, para além do progressivo domínio de instrumentos básicos de 
comunicação e compreensão, tais como a leitura, a escrita e o cálculo, se inicie em diferentes 
formas de expressão: verbal, motora, plástica e musical, assim como numa primeira abordagem do 
meio natural e social. 
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É, neste sentido, que os planos curriculares, publicados através do Decreto-Lei nº 286/89, de 14 
de Outubro, estabelecem as orientações de desenvolvimento para a EF, nomeadamente no que 
diz respeito: 

 Ao Programa de EEFM, assente numa lógica de integração vertical e horizontal do currículo 
escolar dos alunos do 1ºCEB; 

 À carga lectiva mínima de três horas semanais para esta área disciplinar. 

Do ponto de vista das necessidades de desenvolvimento multilateral das crianças, a principal 
exigência do currículo real dos alunos implica a continuidade e a regularidade de actividade física 
adequada e pedagógicamente orientada pelo professor. 

Logo, a criação de hábitos de actividade física regular terá que ser, quanto a nós, um dos 
objectivos primordiais da área da EEFM, na justa medida em que os consideramos como vectores 
conducentes a um estilo de vida mais activo e, por sua vez, mais saudável. 

Segundo Pacheco, em 1995, observa-se, no ensino, uma bidimensionalidade que integra o 
subjectivo (interno) e o objectivo (externo); há uma relação vincada entre o pensamento do 
professor e a sua prática, pelo que, abarcando o presente estudo os alunos do 4º ano do 1ºCEB, 
iniciado no ano lectivo 2006/07, ele pretenderá debruçar-se sobre “As crenças e práticas acerca da 
EF e da AFD no 1ºCEB”, ano em que surgiu, pela primeira vez, a AEC-AFD. 

Tinhamos como objectivo a avaliação de um PROJECTO de apoio à EEFM e à sua transição para 
um Programa de Generalização da AFD no 1ºCEB (PROGRAMA), e, para isso, recorremos a um 
estudo de caso, restrito ao CA, utilizando uma pluralidade metodológica (qualitativa e quantitativa), 
baseando-nos em metodologias utilizadas em estudos anteriores: Diniz, Onofre, Carvalho, Mira, & 
Carreiro da Costa, (2001); Bayo, (2002); Diniz, Onofre, Fernandes, Caetano, Mira, & Bayo, (2005).  

Recorremos: 

 a entrevistas estruturadas (dados qualitativos), socorrendo-nos do guião adaptado dos itens do 

relatório do acompanhamento das AEC-AFD (SPEF/CNAPEF, 2007) dirigidas aos 
Coordenadores do 1ºCEB e da AFD, aos Pais/EE, aos T/P da AEC-AFD e aos PTT, as quais 
pretendiam acompanhar a perspectiva dos diferentes intervenientes acerca do PROGRAMA 
numa unidade de tempo de três anos lectivos: objectivamente entre 2006/07 e 2008/09, numa 
óptica de investigação longitudinal para tentarmos saber o que mudou (follow-up); 

 a questionários (dados quantitativos) para caracterização das crenças dos alunos, dos 
Pais/EE, dos T/P da AEC-AFD e PTT;  

 a observações ecológicas de aulas de EEFM e de AFD (dados qualitativos), com suporte no 
guião adaptado da ficha de observação da Intervenção Pedagógica do “Acompanhamento das 
AEC-AFD” (SPEF/CNAPEF, 2007), uma vez que, sendo uma aula um espaço peculiar onde 
inter-agem inúmeros factores de apreciação individual e colectiva, de carácter objectivo, 
poderemos nelas encontrar um conjunto de perspectivas individuais dos intervenientes;  

 a avaliação da Composição Corporal (CC) dos alunos (dados quantitativos) tendo em vista 
verificar se os mesmos tinham uma composição corporal saudável e concluir se a prática da 
EEFM curricular e da AFD extra-curricular (ofertas de escola), para além da actividade física 
orientada que eventualmente pudessem realizar fora da escola, por decisão dos Pais/EE, 
poderiam contribuir para um estilo de vida saudável. 

Intentámos, no decurso do nosso estudo, recorrer a uma dominante descritiva, de forma a 
maximizar o conteúdo da informação que ia sendo recolhida o que nos permitiria entender as 
crenças dos diferentes intervenientes no processo educativo e as práticas da EF e da AFD no 
1ºCEB, no CA. Temos a clara consciência da complexidade existente nas inter-relações ao nível 
das múltiplas variáves em estudo que configuram a situação educativa que nos propomos estudar. 
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2.1. “Projecto da EEFM no 1º CEB no Concelho da Amadora" (PROJECTO) 

Apesar da leccionação da disciplina de EEFM, no CA, não se resumir ao estrito âmbito do que se 
encontra implícito neste PROJECTO, há que salientar que o mesmo terá de assumir um 
importante lugar na história da EF neste Concelho, tendo presente o facto de se ter já conseguido 
uma intervenção generalizada a todas as escolas, presentes na sua circunscrição, e cujo interesse 
muito reconhecidamente perdurou ao longo de dez anos (1996-2006). 

2.2. Actividades de Enriquecimento Curricular no Concelho da Amadora 

No ano lectivo 2006/07, surgiu o Programa de “Actividade de Enriquecimento Curricular-Actividade 
Física e Desportiva” – AEC-AFD, de, frequência facultativa (Despacho 12 591/2006, de 16 de 

Junho, ponto 9, alínea d), que configurou uma “Escola a Tempo Inteiro”. 

Efectivou-se uma parceria entre a CMA e a AAA, na sequência da qual esta última instituição 
decidiu abandonar o PROJECTO para ser responsável pelo enquadramento da AEC-AFD, que 
teve início a partir de 3 de Outubro de 2006. 

Segundo a Coordenação da AEC-AFD (2007), a AAA contratou 55 “técnicos especializados” para 
leccionar um total de 518 tempos, distribuídos pelos 5 dias da semana, abrangendo um total de 
259 Grupos/ Turmas com cerca de 6.000 alunos, entre do 1º e o 4º ano de escolaridade. 

A AAA passou a enquadrar 6.000 alunos no Programa de “Escola a Tempo Inteiro”, na AEC-AFD, 
deixando, naturalmente, de enquadrar entre 3.300/3.500 alunos existentes no PROJECTO. 

Como consequência da implementação deste Programa, a AAA passou a enquadrar 55 T/P da 
AEC-AFD, em vez dos 12 a 14 “técnicos especializados” existentes no PROJECTO.  

Por outro lado, o PROJECTO, na sua fase final, não abarcou a globalidade das Turmas das 
escolas públicas do CA, uma vez que não envolveu os alunos dos 1º e 2º anos de escolaridade; no 
entanto, o Programa da generalização da AEC-AFD (PROGRAMA) passou a ser dirigido a todos 
os alunos do 1ºCEB do CA (1º/2º/3º e 4º anos). 

A AAA teve o cuidado de tentar sempre recrutar T/P da AEC-AFD com habilitações académicas e 
profissionais definidas no Despacho 125 91/2006, de 16 de Junho, utilizando, para o efeito, o 
anuncio seguinte: 

“A A.A.A. está a recrutar professores de EF (licenciados) para o Projecto de Escola a Tempo 
Inteiro a implementar nas Escolas de 1º Ciclo do Concelho. Os interessados deverão entrar em 

contacto connosco para preencher uma ficha de candidatura”. (AAA, 2006 b) 

Com a implementação desta AEC-AFD poderão surgir dúvidas quanto ao papel EEFM curricular 
no 1ºCEB. No entanto, é para nós claro que a EF continua a ser uma área curricular disciplinar de 
frequência obrigatória, desde o 1ºCEB até ao 12º ano do Ensino Secundário, situação igualmente 
defendida pelo Governo que atribui à disciplina de EF uma importância formativa fundamental. 

A AEC-AFD é uma actividade extracurricular importante como complemento da primeira, tendo, no 
entanto, um carácter facultativo e nunca poderá funcionar como substituta da actividade curricular 
da EEFM. 

De resto esta posição é também defendida pela AAA: 

“A EF é uma área curricular do 1ºCEB e, como tal, não pode ser encarada como "um 
complemento curricular", uma "ocupação dos tempos livres" ou uma "fonte de talentos 
desportivos". Apenas o assumir institucional e a prática continuada da EF nas escolas poderá 
contribuir para acabar com estes "equívocos conceptuais". É tempo de terminar com a ideia de 

que a EF é ou pode ser um "recreio organizado". (AAA, 2006 a) 
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Com as AEC-AFD surgem as “Orientações Programáticas da Actividade Física e Desportiva no 
1ºCEB”, apresentadas pela Associação Nacional de Municípios Portugueses. 

No Despacho n.º 14 460/2008, de 26 de Maio, de 2008, CAPÍTULO I, Artigo 5.º nas alíneas c) e d), 

passaram a estar formalmente previstos o Conselho Nacional das Associações de Professores e 
Profissionais de Educação Física (CNAPEF) e a Sociedade Portuguesa de Educação Física 
(SPEF), os quais, certamente, deram e continuarão a dar um contributo muito positivo para a 
melhoria das AECs e particularmente da AFD. 

Assim a implementação do nosso estudo desenvolveu-se no contexto inscrito na figura 1. 
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Figura 1: Implementação do Estudo. 

A presente investigação irá enquadrar-se no âmbito de um estudo de caso, através do qual nos 
propomos averiguar as crenças dos PTT a leccionar o 4º ano de escolaridade, dos T/P da AEC-
AFD, dos Pais/ EE e dos alunos do 1ºCEB (sujeito da aprendizagem), no CA, tendo como 
objectivo fundamental aprofundar e perceber algumas das pistas que ficaram em aberto no estudo 
apresentado por Bayo (2002): 

1. Se os alunos do 1ºCEB continuam com uma atitude predominantemente favorável face à 
Escola e se os Pais/EE o reconhecem; 

2. Se os alunos do 1ºCEB e seus PTT, Pais/EE, e T/P da AFD têm uma atitude 
predominantemente favorável face à EEFM. Se esta permissa for verdadeira tentaremos 
perceber se a EEFM faz parte do currículo dos alunos e apuraremos quais os 
constrangimentos da sua real implementação; 

3. Se os alunos ocupam os seus tempos livres em actividades predominantemente sedentárias, 
tentando perceber se a Escola constituirá oportunidade para usufruírem de uma actividade 
física regular, através da EEFM, que é obrigatória para todos os alunos, ou através da AFD, 
actividade de carácter voluntária que pode enriquecer o currículo e incrementar a actividade 
física orientada de forma gratuita a todas as crianças do 1ºCEB; 

Por outro lado tentar perceber se os hábitos de vida relacionados com a prática regular de 
alguma actividade física, por parte dos PTT, Pais/EE pode reflectir a existência de hábitos 
sedentários e se esta situação pode ajudar-nos a compreender o modo como valorizam a 
EEFM/ AFD, ou, ainda, levar-nos, eventualmente, a perceber a falta de encaminhamento dos 
seus educandos para a prática de actividades extra-curriculares. 

É sabido que intervenções destinadas à alteração dos estilos de vida, nomeadamente no que 
diz respeito à actividade física e à alimentação, são importantes na promoção da saúde. 

EEFM no Concelho da Amadora  

Desde 1996… 

EEFM Curricular: (…) funcionou em paralelo com outro tipo de 

iniciativas (Trancoso, 2006) tais como o (…) 

PROJECTO (CMA/AAA): 1996/2006 – 10 anos de existência. 

EEFM curricular + AEC-AFD (CMA/AAA): A partir de 2006. 
 

1º Estudo Exploratório: (Bayo, 2002) 

“Representações dos Alunos do 1º CEB do CA sobre a Escola a EEFM 

e o seu Estilo de Vida”. 

2º Estudo Exploratório: Bayo, (2006/2009)  
“Crenças e práticas acerca da EF da AEC-AFD no 1º CEB”. 
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Sabemos que processos educativos, junto dos Pais/EE e alunos, que sublinhem a importância 
dos diferentes beneficios decorrentes da prática de uma actividade física e de uma dieta 
racional têm produzido efeitos eficazes, no que respeita à redução, a longo prazo, da 
percentagem de massa gorda (Epstein, Valoski, Wing & McCurly, 1990). 

Por tal motivo, o Programa Fitnessgram®, que iremos utilizar, permirtirnos-á avaliar as várias 

componentes da aptidão física consideradas importantes pela sua estreita relação com a 
saúde, em geral, e com o bom funcionamento do organismo, em particular. Iremos considerar, 
no nosso estudo, a composição corporal dos alunos do 4º ano do 1ºCEB recorrendo ao Índice 
de Massa Corcoral (IMC) e Percentagem de Massa Gorda (%MG) como indicadores de saúde, 
com vista a valorar a importância da EEFM curricular e da AEC-AFD extra-curricular, como 
oportunidade de realização de actividade física orientada dentro da Escola. 

4. Se todos os alunos do 1ºCEB tiveram e têm EEFM, cumprindo-se desta forma o Currículo. 
Aqui interessava-nos conhecer a percepção dos diferentes intervenientes do Processo 
Educativo: 

- Dos alunos, através da aplicação do questionário e consequente questionamento directo 
durante a aplicação dos mesmos – notas de campo.  

- Dos PTT (neste contexto a formação de professores reveste particular importância): 

“ A Formação de Professores é a área de conhecimentos, investigação e de propostas teóricas e 
práticas que, no âmbito da Didáctica e da Organização Escolar estuda os processos através dos 
quais os professores – em formação ou em exercício - se implicam individualmente ou em 
equipa, em experiências de aprendizagem através dos quais adquirem ou melhoram os seus 
conhecimentos, competências e disposições, e que lhes permite intervir profissionalmente no 
desenvolvimento do seu ensino, do currículo e da escola, com o objectivo de melhorar a 

qualidade da educação que os alunos recebem” (García, 1999: 26). 

Os Professores têm, então, um papel relevante em todo o processo educativo, através das 
suas competências científicas e pedagógicas. 

- Dos Pais/EE, T/P da AFD e Coordenadores. 

5. Se os PTT, Alunos, T/P da AFD e os Pais/EE têm uma atitude predominantemente favorável 
face à AFD, no âmbito das AECs.  

Quer nas sessões da AFD, quer da EEFM, tentaremos complementar as informações obtidas 
nas entrevistas - guião adaptado dos itens de relatório do acompanhamento das AEC-AFD 
(SPEF/CNAPEF, 2007) e nos questionários (observação indirecta). 

Era nosso objectivo estar presentes nos contextos de ensino-aprendizagem e, assim, através 
da observação ecológica (observação directa) não nos interessava tanto avaliar o nível de 
consecução dos alunos a um conjunto básico de aquisições da EEFM/AFD, à saída do 1ºCEB 
(aprendizagens), mas sim realizar uma análise descritiva do “como” se realizavam essas aulas 
(contexto de prática) recorrendo, para isso, à adaptação da ficha de observação da 
Intervenção Pedagógica do “Acompanhamento das AEC-AFD” (SPEF/CNAPEF, 2007). 

A abertura dada pela AAA, irá permitir-nos o acesso às suas instalações, ter o necessário 
contacto com os T/P da AFD, bem como observar as suas sessões, obter conhecimento 
directo sobre a entidade Mediadora, e sua articulação com as escolas. 
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2.3. Que modelo, integral e sistémico, iremos utilizar? 

A avaliação de um Programa deverá realizar-se de forma planeada e numa base tão exaustiva 
quanto possível.  

Iremos proceder à caracterização de um conjunto de indicadores relacionados com a EEFM e a 
AEC-AFD, no CA, e a sua análise restringir-se-á às relações que poderão ser despistadas no 
âmbito das hipóteses de investigação previamente estabelecidas. Apenas poderemos perspectivar 
a evolução de alguns indicadores que dizem respeito às percepções dos alunos. 

Em termos de planificação das acções a prosseguir, propomo-nos percorrer, em fases sucessivas, 
os passos que tecnicamente se apresentaram como sequência lógica neste processo: descrever e 
analisar as crenças dos PTT, dos Alunos, dos Pais/EE, face à leccionação da EEFM, assim como 
as suas crenças face à implementação da AEC-AFD. 

Grossman (1990) refere que a investigação sobre o conhecimento didáctico do conteúdo pode 
observar-se nas seguintes componentes: crenças, atitudes, disposições e sentimentos dos 
professores acerca da matéria que ensinam, os quais poderão influenciar o conteúdo que 
seleccionam e a forma como ensinam esse conteúdo. 

Tentaremos, igualmente, realizar uma observação ecológica, no âmbito da EEFM bem como da 
AEC-AFD (Alunos/ PTT/ T/P da AEC-AFD), verificando a composição corporal (IMC e % MG) dos 
alunos do 4º ano de escolaridade, à saída do 1ºCEB da escolaridade obrigatória, tal como foi 
realizado no estudo de Diniz, Onofre, Carvalho, Mira, & Carreiro da Costa, (2001).  

Na avaliação da composição corporal (CC), foi cumprido o protocolo específico de cada item. Aos 

alunos foi explicado o que se estava a avaliar e como avaliar, de acordo com o protocolo de 
avaliação (criou-se um ambiente agradável e os alunos estiveram divertidos no desempenho da 
tarefa). Quer os PTT, quer os T/P da AEC-AFD, quando estiveram presentes na avaliação da CC 
(sala de aula ou instalações da AAA), colaboraram de forma activa e entusiasta nessa mesma 
avaliação. 

Estar dentro da Zona Saudável de Aptidão Física® (ZSAF) ao nível da CC, pode constituir um 
primeiro passo no sentido da valorização da criação de hábitos de actividade física regular e assim 
contribuir para uma CC saudável.  

No desenvolvimento prático do estudo, iremos debruçar-nos, essencialmente, nos quatro principais 
intervenientes no processo ensino-aprendizagem da EEFM e da AEC-AFD: 

 Alunos do 4º ano do 1ºCEB - Dimensão:  

- Das representações sobre o processo educativo, em geral; sobre o processo educativo, em 
EEFM; sobre a percepção acerca do funcionamento das AEC-AFD e, ainda, sobre a sua 
percepção relativamente ao seu estilo de vida (inquirição através de um questionário);  
- Dos comportamentos ao nível da caracterização geral da aula de EEFM e da AEC-AFD 
(observação ecológica); avaliação da CC ao nível da verificação do índice de massa corporal 
(IMC) e da percentagem da massa gorda (%MG), por recurso ao método de bio-impedância 
através do “Monitor de Composição Corporal BF500 da OMROM Healthcare®”. 

 Pais/EE dos alunos do 4º ano do 1ºCEB do CA - Dimensão: 

- Das representações acerca do processo educativo, em geral; sobre o processo educativo, em 
EEFM; sobre a percepção acerca das AEC-AFD e, finalmente, sobre a percepção 
relativamente ao seu estilo de vida e o dos seus educandos (inquirição através de um 
questionário e entrevista). 
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 PTT- Dimensão: 

- Das representações acerca do processo educativo, em geral; sobre o processo educativo, em 
EEFM, e, ainda, sobre a percepção acerca do funcionamento das AEC-AFD (inquirição através 
de um questionário e entrevista).  
- Dos comportamentos ao nível da caracterização geral da sessão de EEFM (observação 
ecológica). 

 T/P da AEC-AFD - Dimensão: 

- Das representações acerca do processo educativo, em EEFM e sobre a percepção 
relativamente ao funcionamento das AEC-AFD (inquirição através de um questionário e 
entrevista). 
- Dos Comportamentos ao nível da caracterização geral da sessão de AEC-AFD (observação 
ecológica). 

 Coordenadores das escolas do 1ºCEB e Coordenação da AEC-AFD - Dimensão: 

- Das representações sobre o processo educativo, em geral; sobre o processo educativo, em 
EEFM; sobre a percepção acerca do funcionamento das AEC-AFD e, ainda, sobre a sua 
percepção relativamente ao seu estilo de vida (inquirição de entrevista). 
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2.4. Enquadramento do estudo- pergunta de partida 

Quais são as crenças e comportamentos da Comunidade Educativa do 1ºCEB (Alunos do 4º 
ano, Pais/EE, PTT e T/P da AEC-AFD) do CA relativamente à Escola, e o seu estilo de vida no 
quadro do processo educativo, em geral e, particularmente, da EEFM e da AEC-AFD (Figura 
2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Pergunta de Partida. 

2.5. Hipóteses de pesquisa 

Estabeleceram-se cinco hipóteses de pesquisa, todas elas suportadas nos pressupostos das 
nossas expectativas relativamente aos resultados que pretendíamos obter com este estudo. 

Cremos ser possível e, efectivamente, necessário aumentar o nosso conhecimento sobre os 
processos de pensamento do professor (eg. PTT e T/P da AEC-AFD) e dos alunos em EF bem 
como em actividades extracurriculares, como na AFD, pelo que entendemos que mais estudos 
devem ser realizados com o objectivo de os descreverem e entenderem. É importante que a 
investigação se preocupe em compreender de que forma, os processos de pensamento do 
Professor e do Aluno se inter-relacionam, dando-nos pistas para se perceber o que realmente 
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se passa na sala de aula, na actividade curricular (PTT – aluno – EEFM) e na actividade 
extracurricular (T/P da AEC-AFD – AEC-AFD). 

Num estudo Internacional apresentado por Piéron, Ledent, Almond, Airstone & Newberry, 1996, 
em que Portugal também participou, verificou-se que uma elevada percentagem de crianças 
expressaram sentimentos de indiferença face à escola. Contudo, uma elevada percentagem de 
crianças portuguesas expressaram uma opinião muito favorável face à escola. 

No âmbito de alguns estudos relacionados com os processos de pensamento dos alunos, 
como os estudos de Diniz, Onofre, Carvalho, Mira & Carreiro da Costa, 2001; Bayo & Diniz, 
2004 constata-se que a maioria dos alunos do 1ºCEB têm uma atitude predominantemente 
favorável face à escola, pelo que pretendemos verificar se esta permissa se mantém apesar 
das alterações que se foram introduzindo no Sistema Educativo Português, uma vez que a 
mesma pode ser facilitadora das suas aprendizagens. 

Um dos grandes objectivos da acção educativa do Professor é o de desenvolver nos alunos 
atitudes adequadas face à escola e às matérias disciplinares, de modo a facilitar ou potenciar 
as aprendizagens.  

Hipótese 1: Os alunos do 1ºCEB têm uma atitude predominantemente favorável face à 
Escola.  

Hipótese 2: Os alunos do 1ºCEB têm uma atitude predominantemente favorável face à EEFM, 
em particular. 

Há que promover nos alunos atitudes favoráveis em relação às actividades físicas, no que diz 
respeito à sua prática regular, mesmo depois de abandonadas as obrigações escolares, tal 
como afirmam Delfosse, Cloes, Ledent & Piéron, 1994, constituindo um dos objectivos 
inabdicáveis do Programa de EF o combate ao sedentarismo e à promoção de estilos de vida 
activos e saudáveis. 

Hipótese 3: Os alunos do 1ºCEB ocupam os seus tempos livres em actividades 
predominantemente sedentárias. 

Hipótese 4: Todos os alunos do 1ºCEB tiveram e têm EEFM, cumprindo-se, desta forma, o 
Currículo. 

Hipótese 5: Os alunos do 1ºCEB, têm uma atitude predominantemente favorável face à AFD, 
no âmbito das AECs. 

3. INDICADORES E VARIÁVEIS DE ESTUDO 

O nosso estudo irá agrupar os diferentes indicadores em presença, neste estudo, em duas 
dimensões (crenças e comportamentos): 

3.1. Dimensão das crenças 

No que diz respeito às crenças recorremos a questionários e a entrevistas. 

3.1.1. Questionários 

Nos questionários utilizados, tivemos o cuidado de organizar as variáveis relativas aos Alunos, 
Pais/EE, PTT e T/P da AEC-AFD, que participaram no estudo, em dois grandes grupos 
distintos (caracterização e crenças): 

Alunos 

Estavam em causa os alunos do 1ºCEB, a frequentarem o 4º ano de escolaridade, sendo 
importante assegurar uma adequação da amostra aos objectivos estabelecidos. 

Os dados a recolher irão traduzir a situação mais próxima à saída do 1ºCEB, por julgarmos 
que, no 4º ano, os alunos terão obtido um conjunto de experiências e aprendizagens que lhes 
terão permitido, com maior facilidade, ir ao encontro do objectivo que nos propusemos, dado 
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que terão, em princípio, uma maior maturidade para responderem ao questionário ou mesmo 
para concretizarem as tarefas propostas. Analisámos as seguintes variáveis:  

1) Variáveis relativas à caracterização dos alunos: 

 Género; 

 Idade; 

 Escola que frequentam. 

2) Variáveis relativas à expectativa dos alunos no que diz respeito: 

a) Ao processo educativo, procurando identificar:  

 A sua expectativa face à escola; 

 A sua expectativa face às diferentes áreas de formação que compõem o currículo/ 
matérias preferidas. 

b) À percepção sobre o estilo de vida no âmbito das actividades físicas: 

 Durante o recreio, na escola; 

 No regresso a casa, depois da escola; 

 Depois da escola, fora de casa – prática ou não de actividade física desportiva. 

c) Ao processo educativo em EF, procurando identificar: 

 A sua expectativa face à disciplina de EEFM; 

 A sua percepção sobre as aulas de EEFM - matérias preferidas; 

 A sua percepção acerca da importância atribuída à EEFM. 

d) À percepção sobre a AFD no âmbito das AECs, procurando identificar: 

 O seu envolvimento na AEC-AFD; 

 A sua expectativa face à AEC-AFD. 

Pais/EE 

No caso dos Pais/EE, o efectivo a estudar, através de um questionário, visou integrar o 
universo representativo dos Pais/EE dos alunos do 4º ano de escolaridade envolvidos no 
estudo, abordando as seguintes variáveis: 

1) Variáveis relativas à caracterização dos Pais/EE: 

 Idade; 

 Habilitações académicas; 

 Profissão. 

2) Variáveis relativas à crenças dos Pais/EE no que diz respeito: 

a) À sua percepção sobre o seu estilo de vida e o do seu educando no âmbito das 
actividades físicas. 

b) Ao processo educativo, procurando identificar: 

 A expectativa do seu educando face à escola; 

 A sua expectativa face às diferentes áreas de formação que compõem o currículo. 

c) À representação que expressam sobre a finalidade da EEFM no 1ºCEB. 

d) À percepção que evidenciam sobre o estatuto curricular da EEFM no 1ºCEB. 

e) À percepção sobre a AFD no âmbito das AECs. 

Professores do 1ºCEB a leccionar o 4º ano de escolaridade (PTT) 

Vieram a ser englobados os PTT que enquadravam os alunos abrangidos no estudo, tendo 
sido, para isso, utilizado um questionário que abrangeu as seguintes variáveis: 
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1) Variáveis relativas à caracterização dos professores: 

 Género; 

 Idade; 

 Tempo de serviço; 

 Situação profissional; 

 Formação académica; 

 Distância da escola relativamente ao seu local de residência; 

 Anos de escolaridade que lecciona, no ano lectivo 2006/2007. 

2) Variáveis relativas à crenças dos PTT no que diz respeito: 

a) À sua percepção sobre o estilo de vida no âmbito das actividades físicas. 
b) À representação que expressam sobre a finalidade da EEFM no 1ºCEB. 
c) À percepção que evidenciam sobre o estatuto curricular da EEFM no 1ºCEB. 
d) À percepção sobre a AFD, no âmbito das AECs. 

Técnicos/Professores da AEC-AFD 

Procedemos à inquirição da totalidade dos T/P que participavam na AEC-AFD6, cujo objectivo 
seria o do alargamento e a generalização da escola a tempo inteiro pois pensava-se que eram 
fundamentais para tornar os horários dos estabelecimentos de ensino mais compatíveis com as 
necessidades das famílias, proporcionando, desta forma, novas oportunidades de 
aprendizagem aos alunos deste nível de ensino. Contámos com a inestimável mediação da 
Coordenação da AEC-AFD no CA, abordando as seguintes variáveis:  

1) Variáveis relativas à caracterização dos T/P da AEC-AFD: 

 Género; 

 Idade; 

 Tempo de serviço; 

 Situação profissional; 

 Formação académica; 

2. Variáveis relativas à crença dos T/P da AEC-AFD no que diz respeito: 

a) À sua percepção sobre o estilo de vida no âmbito das actividades físicas. 
b) À representação que expressam sobre a finalidade da EEFM no 1ºCEB. 
c) À percepção que evidenciam sobre o estatuto curricular da EEFM no 1ºCEB. 
d) À percepção sobre a AFD, no âmbito das AECs. 

3.1.2. Entrevistas 

As entrevistas semi-estruturadas foram utilizadas, numa primeira fase, na abordagem que 
realizámos junto, não só, dos dirigentes e técnicos da CMA e da AAA, como também, dos 
Conselhos Executivos/Comissão Instaladora das Escolas sede, dos Agrupamentos Verticais de 
Escolas do CA, dos Coordenadores das Escolas do 1ºCEB do CA, dos Pais/EE, dos PTT e dos 
T/P da AEC-AFD. Numa segunda fase, em 2006/07, foram dirigidas oito entrevistas 
estruturadas, utilizando um guião adaptado dos itens do relatório do acompanhamento das 
AEC-AFD (SPEF/CNAPEF, 2007b); duas a PTT do 1ºCEB; duas a Pais/EE; duas a T/P da 
AEC/AFD e duas, a Coordenadores das Escolas do 1ºCEB do CA. 

Foi, deste modo, possível diagnosticar se havia ou não leccionação da EEFM na escola ou se 
se verificava deslocação ou não, dos alunos às instalações da AAA. Mais tarde, em 2008/09, 

                                                        
6 O Despacho n.º 12 591/2006, (2.ª série) de 16 de Junho de 2006, revogado pelo Despacho n.º 14460/2008 de 26 de Maio, no seu 

CAPÍTULO III, relativo às “Orientações relativas às AEC”, na SECÇÃO II referente à ”AFD”, no Artigo 12º que diz respeito ao “Perfil 
dos professores da AFD” menciona que “Os professores de AFD, no âmbito do presente programa, devem possuir uma das 
seguintes habilitações: a) Profissionais ou próprias para a docência da disciplina de EF no ensino básico; b) Licenciados em 
desporto ou áreas afins”. Verificamos que não houve alteração do 1º para o segundo Despacho. Mais tarde surge o Decreto-Lei 

n.º 212/2009 de 3 de Setembro “O ME procedeu à definição de regras que permitem a contratação de técnicos que assegurem o 
desenvolvimento das AECs, de forma expedita mas rigorosa, com o objectivo de assegurar o rápido e eficaz desempenho 
daquelas actividades”. 
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através de cinco entrevistas, acompanhámos a evolução das crenças de todos os 
intervenientes que, em 2006/2007, se deslocaram para as instalações da AAA para frequência 
da AFD, com excepção do PTT que, numa primeira fase, não leccionava EEFM e que, 
curiosamente, continuou sem a leccionar. Auscultamos, ainda, dois Pais/EE de crianças que, 
em 2006/07, frequentavam o 2º ano e o 4º ano, respectivamente, e que, em 2008/09, 
frequentavam o 4º ano e o 6º ano de escolaridade. 

Coordenadores do 1º CEB 

As entrevistas a que foram submetidos os Coordenadores do 1ºCEB abordaram as seguintes 
variáveis: 

1) Variáveis relativas à sua caracterização: 

 Escola onde lecciona; 

 Agrupamento; 

 Turma/Classe; 

 Data; 

 Hora; 

 Formação académica; 

 Experiência pedagógica anterior; 

 Situação profissional actual. 

2) Variáveis relativas à sua crença: 

a) Percepção sobre o estilo de vida no âmbito das actividades físicas. 

b) Processo educativo em EF, procurando identificar: 

 O grau de conhecimento do Programa de EEFM; 

 A percepção acerca da leccionação da EEFM por parte dos PTT; 

 O grau de envolvimento na EEFM; 

 A importância que os Pais/EE atribuem à EEFM; 

 O grau de adequação dos espaços/materiais para a leccionação da EEFM. 

c) Percepção sobre a AFD, no âmbito das AECs, procurando identificar: 

 O grau de conhecimento das Orientações Programáticas da AEC-AFD no 1ºCEB 
(OPAFD) apresentadas pela Associação Nacional de Municípios Portugueses; 

 A importância que atribui à AEC-AFD no 1ºCEB; 

 A alteração no envolvimento na EEFM pelo facto de ter surgido a AEC-AFD; 

 A articulação entre AEC-AFD e a EEFM/PTT; 

 A inserção das AEC-AFD no projecto educativo da escola; 

 A importância que os Pais/EE atribuem à AEC-AFD; 

 A articulação do T/P da AEC-AFD com o Departamento Curricular de EF do 
Agrupamento da Escola; 

 As condicionantes que limitam a participação nas AEC-AFD; 

 O horário de funcionamento da AEC-AFD; 

 O critério para a constituição dos grupos para as sessões de AEC-AFD; 

 Como se articulam a escola e a entidade mediadora das AEC-AFD; 

 Como é realizada a integração do T/P das AEC-AFD na Escola. 

Pais/EE 

As entrevistas a que foram submetidos os Pais/EE abordaram as seguintes variáveis: 

1) Variáveis relativas à sua caracterização: 

 Quem é o EE; 

 Escola que frequenta o seu educando; 
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 Agrupamento; 

 Turma/Classe; 

 Data; 

 Hora; 

 Formação académica. 

2) Variáveis relativas à sua crença: 

a) Percepção sobre o estilo de vida no âmbito das actividades físicas. 

b) Processo educativo em EF, procurando identificar: 

 A importância que os Pais/EE atribuem à EEFM; 

 A percepção acerca da leccionação da EEFM por parte dos PTT; 

 O grau de adequação dos espaços/materiais para a leccionação da EEFM. 

c) Percepção sobre a AFD, no âmbito das AECs, procurando identificar: 

 O envolvimento do educando na AFD; 

 A importância que atribui à AEC-AFD no 1ºCEB. 

d) Percepção sobre o estilo de vida do seu educando no âmbito das actividades físicas, 
com vista a identificar: 

 O eventual envolvimento do educando nalguma actividade física orientada fora da 

escola. 

Professores do 1ºCEB a leccionar o 4º ano de escolaridade (PTT) 

As entrevistas a que foram submetidos os PTT abordaram as seguintes variáveis: 

1) Variáveis relativas à sua caracterização: 

 Escola onde lecciona; 

 Agrupamento; 

 Turma/Classe; 

 Data; 

 Hora; 

 Formação académica; 

 Experiência pedagógica anterior; 

 Situação profissional actual. 

2) Variáveis relativas à sua crença: 

a) Percepção sobre o estilo de vida no âmbito das actividades físicas. 

b) Processo educativo em EF, procurando identificar: 

 A percepção acerca da leccionação da EEFM por parte dos PTT; 

 O seu grau de envolvimento na EEFM; 

 O grau de conhecimento do Programa de EEFM; 

 A importância que os Pais/EE atribuem à EEFM; 

 O grau de adequação dos espaços/materiais para a leccionação da EEFM. 

c) Percepção sobre a AFD, no âmbito das AECs, procurando identificar: 

 O grau de conhecimento das OPAFD apresentadas pela Associação Nacional de 
Municípios Portugueses; 

 A importância que atribui à AEC-AFD no 1ºCEB; 

 A alteração no envolvimento na EEFM pelo facto de ter surgido a AEC-AFD; 

 A articulação entre AEC-AFD e a EEFM/PTT; 

 A inserção das AEC-AFD no projecto educativo da escola. 
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Técnicos/Professores da AEC-AFD 

As entrevistas a que foram submetidos os T/P da AEC-AFD abordaram as seguintes variáveis: 

1) Variáveis relativas à sua caracterização: 

 Escola onde lecciona; 

 Agrupamento; 

 Turma/Classe; 

 Data; 

 Hora; 

 Formação académica; 

 Experiência pedagógica anterior. 

2) Variáveis relativas à sua crença: 

a) Percepção sobre o estilo de vida no âmbito das actividades físicas. 

b) Processo educativo em EF, procurando identificar: 

 A percepção acerca da leccionação da EEFM por parte dos PTT; 

 Grau de conhecimento do Programa de EEFM. 

c) Percepção sobre a AFD no âmbito das AECs, procurando identificar: 

 A alteração do comportamento dos PTT ao nível do seu envolvimento na EEFM pelo 
facto de ter surgido a AEC-AFD; 

 O grau de conhecimento das OPAFD apresentadas pela Associação Nacional de 
Municípios Portugueses; 

 A importância que atribui à AEC-AFD no 1ºCEB; 

 A importância que os Pais/EE atribuem à AEC-AFD; 

 O grau de adequação dos espaços/materiais para a leccionação da AEC-AFD; 

 A articulação entre AEC-AFD e a EEFM/PTT; 

 A inserção das AEC-AFD no projecto educativo da escola; 

 A articulação entre T/P da AEC-AFD e o Departamento Curricular de EF; 

 A deslocação geográfica dos alunos para a prática da AEC-AFD; 

 O horário de funcionamento da AEC-AFD; 

 O critério para a constituição dos grupos para as sessões de AEC-AFD; 

 O recrutamento para a AEC-AFD/Contrato; 

 A articulação da Escola do 1ºCEB com a entidade mediadora; 

 A integração do T/P das AEC-AFD na escola. 

3.2. Dimensão comportamentos 

A origem do paradigma ecológico relaciona-se com os estudos etnográficos, tendo como base 
a necessidade de compreender os processos ou estruturas subjacentes dos intervenientes 
numa dada actuação. (Pacheco, 1995: 35). 

“A observação é um instrumento integrado na eficácia global do processo pedagógico e 
humano e a sua prática denota exactamente a continuidade da aprendizagem como parte 
integrante do processo de desenvolvimento. Constitui um instrumento de aprendizagem, mas 
também um meio para os profissionais actuarem criticamente sobre os comportamentos. O 
desenvolvimento de estratégias observacionais alcançam a qualidade da observação para 
conseguir a informação apropriada para o desempenho, com o intuito de a aplicar na 
intervenção e nas alterações das condições de prática que conduzem à melhoria do 
desempenho do praticante. A análise dos resultados permite ensaiar generalizações 
relativamente a “tarefas aprendidas”, à “duração do período de ensino” e à implicação de 

professores e alunos” (Sarmento, 2004: 15). 

A observação surge numa perspectiva de “olhar com atenção, examinar para estudo” (Paula Brito, 
1994: 11), a fim de identificar necessidades, por exemplo, na implementação de um Programa 
e procurar dar a melhor resposta possível.  
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Apesar da evolução tecnológia nos oferecer multiplos instrumentos auxiliares, que nos podem 
ser muito úteis, são os mesmos, por vezes, intrusivos e susceptíveis de alterar a “naturalidade” 
das situações (Sarmento, 2004: 10). Assim propusemo-nos registar tudo aquilo que iriamos 
observar (observação directa) recorrendo a uma ficha adaptada da ficha de observação da 
Intervenção Pedagógica do “Acompanhamento das AEC-AFD” (SPEF/CNAPEF, 2007), a qual 
nos permitirá abordar as seguintes variáveis: 

3.2.1. Variáveis relativas à observação ecológica da EEFM 

Observaremos aulas de EEFM, nas escolas do 1ºCEB do CA, através das quais procuraremos: 

a) Identificar o Professor do 1ºCEB, reconhecendo o Agrupamento Vertical a que pertence, a 
Escola onde lecciona, Turma/Classe, dia e hora da observação; 

b) Conhecer o “Espaço coberto” destinado à actividade de EEFM; 
c) Confirmar as condições físicas do (s) espaço (s) onde tem lugar a actividade de EEFM; 
d) Tomar conhecimento da deslocação geográfica de alunos para frequentarem a actividade 

de EEFM, 
e) Testar a adequação dos recursos materiais para a actividade de EEFM (Quantidade/ 

Qualidade/ Mobilização); 
f) Analisar a articulação entre parceiros; 
g) Verificar a apresentação e acompanhamento da actividade de aprendizagem; 
h) Apreciar a organização da aula (grupos, gestão do tempo e dos espaços e materiais); 
i) Observar o clima relacional (PTT e alunos, alunos entre si e motivação para as tarefas); 
j) Conhecer todos os aspectos relacionados com a disciplina. 

3.2.2. Variáveis relativas à observação ecológica da AEC-AFD 

A) Nas instalações da AAA 

Observaremos sessões/actividades de AEC-AFD, nas instalações da AAA, local onde os 
alunos se deslocavam quando as suas escolas não tinham condições físicas para a prática 

desta actividade. 

B) Nas instalações da Escola 

Observaremos sessões/actividades de AEC-AFD nas próprias instalações da escola do 1ºCEB 
a que os alunos pertenciam.  

Em ambas as situações: A) “Nas instalações da AAA” e B) “Instalações da Escola”, teremos as 
mesmas preocupações, a saber: 

a) Identificação do T/P da AEC-AFD, Agrupamento Vertical a que pertence, Escola onde 
lecciona, Turma/Classe, dia e hora da observação; 

b) Enquadramento do “Espaço coberto/Descoberto” onde se realiza a actividade AEC-AFD; 
c) Condições físicas do (s) espaço (s) onde tem lugar a AEC-AFD; 
d) Deslocação geográfica de alunos para frequentarem a AEC-AFD; 
e) Adequação dos recursos materiais para a AEC-AFD (Quantidade/ Qualidade/ Mobilização); 
f) Articulação entre parceiros; 
g) Apresentação e acompanhamento da actividade de aprendizagem; 
h) Organização da aula/sessão (grupos, gestão do tempo e dos espaços e materiais); 
i) Clima relacional (T/P da AEC-AFD e alunos, alunos entre si e motivação para as tarefas); 
j) Disciplina. 

3.2.3. Composição Corporal 

Ao nível da Aptidão Física propomo-nos abordar, apenas, a CC dos alunos do 4º ano do 
1ºCEB no CA. 

Tentaremos, assim, identificar o Índice de Massa Corpora (IMC) e a Percentagem Massa 
Gorda (Body Fat – BF) dos alunos recorrendo ao “Monitor de Composição Corporal BF500 da 

OMROM Healthcare®”.  
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A simplicidade da aplicação do protocolo do IMC=Peso (kg) /Estatura (m2) a crianças desta 
idade justificou que viessemos a utilizá-lo, apesar de sabermos que o seu erro de medida, é na 
ordem dos 5% a 6%, não permitindo calcular a percentagem de massa gorda, disponibilizando-
nos apenas informação acerca da adequação do peso relativamente à estatura.  

A impedância bioelétrica poderá reflectir um erro de medida na ordem dos 2% a 3%, mas 
teremos a oportunidade de utilisar “Monitor de Composição Corporal BF500 da OMROM 
Healthcare®” através de um protocólo estabelecido entre a Faculdade de Motricidade Humana, 
Universidade Técnica de Lisboa e a OMROM® que nos facilitará a sua utilização para a 
avaliação da percentagem de massa gorda.  
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 CAPÍTULO III 

MÉTODOS E PROCEDIMENTOS 
 

1. INTRODUÇÃO 

O presente capítulo irá referir as principais bases técnico-teóricas em que assentou caracterização 
e constituição da amostra, apresentando, por outro lado, os diferentes instrumentos de medida que 
iremos utilizar, e, simultaneamente, descrevendo as condições que hão de conferir maior 
segurança à realização do estudo, ou seja, proseguiremos o objectivo de encontrar a melhor 
plataforma de ajustamento das bases teóricas à prática e, finalmente, proceder à descrição dos 
procedimentos a adoptar. 

Teremos naturalmente em consideração que a característica fundamental de uma boa 
investigação é a autenticidade.  

"Não há trabalho que não seja uma procura sincera da verdade. Não se trata, todavia, da 
verdade absoluta, estabelecida, de uma vez por todas, pelos dogmas, mas daquela que se 
repõe sempre em questão e se aprofunda incessantemente perante o desejo de 
compreendermos com mais justeza a realidade em que vivemos e para cuja produção 

contribuímos." (Quivy & Campenhoudt, 1998: 24). 

Tentaremos, por isso, fazer referência objectiva aos métodos e procedimentos utilizados, condição 
que, em trabalhos desta natureza, assume uma importância decisiva. 

2. O CONCELHO DA AMADORA 

Importa que realizemos uma breve caracterização do Concelho da Amadora (CA) enquadrando o 
nosso estudo num contexto sociológico concreto e objectivo. 

Entre 1950 e 1970, assistiu-se, na Amadora, a uma autêntica explosão demográfica, que atingiu, 
nos anos 50, a mais elevada taxa de crescimento de toda a região de Lisboa. 

Para este crescimento, contribuíram vários factores, de que serão de realçar, entre outros, a 
melhoria das infra-estruturas de transporte da região, a electrificação da linha de caminho-de-ferro 
e os largos contingentes migratórios que afluíram à Amadora, atraídos pela criação de novos 
postos de trabalho nas indústrias e serviços que aí se estabeleceram. 

Com efeito, a Amadora não poderia resistir aos efeitos da escassez verificada no mercado da 
habitação e à especulação imobiliária em Lisboa, situação que deu lugar a um crescimento 
desgovernado nas periferias.  

Começaram a desenvolver-se bairros clandestinos, que constituíram o sub-mercado ilegal a que a 
população menos favorecida economicamente tinha acesso. 

No início da década de 70, a população residente na Amadora baseava-se sobretudo na imigração 
proveniente de Lisboa, Alentejo, Beiras, zona centro do país e Cabo Verde (na altura ainda 
Colónia Portuguesa).  

A 11 de Setembro de 1979 foi criado o Município da Amadora, e, sete dias mais tarde, surgiu 
administrativamente a nova Cidade da Amadora. 

Este Município foi o primeiro a ser criado após o 25 de Abril de 1974, deixando de ser nessa data, 
uma freguesia do Concelho de Oeiras, ao qual pertencia desde 1916. 
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A Amadora, inicialmente encarada como um dormitório, passou por um processo de 
autonomização, em relação a Lisboa, processo que culminou na criação gradual de uma vida 
própria.  

Segundo informação obtida na Câmara Municipal da Amadora (2008)7, com base nos dados 
utilizados nos diferentes estudos levados a efeito através da colaboração entre o I.N.E (Instituto 
Nacional de Estatística), a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia, e que fundamentaram o 
informe relativo aos “Resultados Definitivos dos Censos, 2001”, o CA tem uma área de 23,8 km² 

para uma população de 175.872 habitantes e uma densidade populacional de de 7.390 
habitantes/km², estando dividido em 11 freguesias e integrado na Área metropolitana de Lisboa 
Norte. 

A Amadora possui características marcadamente urbanas, dispondo de bons acessos. Segundo 
dados do I.N.E., referentes ao recenseamento geral de 2001, 92,2% de população activa encontra-
se empregada, a maioria da qual fora do Concelho. A taxa de desemprego é de 7,8%. 

Quanto à população residente com 15 ou mais anos, empregada e segundo a situação 
profissional, constatamos que a maioria trabalha por conta de outrem (cerca de 74.456 habitantes). 

No intervalo intercensitário, de 1991-2001, verificou-se uma ligeira diminuição da população do 
CA, que apresenta 15% de jovens (0-14) e 8% de estrangeiros. A taxa da população residente 
activa é de 53,4%. 

A multiculturalidade é uma das características marcantes do Concelho. Segundo dados do censo 
de 2001, 8% da população da Amadora é oriunda do estrangeiro, tendo vindo a registar um 
acentuado crescimento nos últimos anos. Verifica-se que maioritariamente esta população é 
oriunda dos Palops (76%). Esta enorme diversidade cultural reflecte-se cada vez mais no 
quotidiano do Concelho, através de várias formas de expressão: cultural, artística, económica e 
social. 

Estas características multiculturais, próprias do CA, resultam do seu próprio processo de 
crescimento. Nesta medida, as crianças que frequentam as escolas do 1ºCEB, têm características 
distintas que advêm da população residente em cada região. Há, por isso, que perceber toda esta 
diversidade cultural, respeitando, promovendo e ajudando as crianças na sua adaptação e 
integração nas escolas desde o 1ºCEB. 

3. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

Há que delimitar com rigor os diferentes ângulos que enquadram as questões prioritárias do nosso 
estudo: Quem vamos inquirir? Qual a população que é necessário conhecer?  

À totalidade dos elementos que irão constituir o terreno a estudar ou às "unidades" constitutivas do 
conjunto considerado, chama-se "população", podendo este termo designar:  

"tanto o conjunto de pessoas como de organizações ou de objectos de qualquer natureza." 

(Quivy & Campenhoudt, 1998: 159). 

Interessará, por isso, circunscrever, à partida, o campo de análise, fazendo com que os vários 
passos do estudo venham a incidir num conjunto de elementos que constitua uma amostra 
representativa, isto é, uma amostra que apresente características idênticas à totalidade da 
população considerada. 

A nossa amostra terá, assim, características muito específicas, uma vez que estará circunscrita ao 
CA, pelo que os resultados obtidos não poderão ser generalizáveis à totalidade da população. 

                                                        
7
 Câmara Municipal da Amadora: Estudos de Caracterização do Município: Amadora XXI Território e População 2001  D A U – 

Departamento de Administração Urbanística / S I G – Sistema de Informação Geográfica in  

   http://www.cm-amadora.pt/files/2/documentos/20070627110309755157.pdf acedido a 22/04/08 PP. 1-30  

http://www.cm-amadora.pt/files/2/documentos/20070627110309755157.pdf
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Com efeito, a verdade que irá ser encontrada não representará a realidade absoluta, mas uma 
realidade particular encontrada num espaço e tempo precisos.  

Em 2004/2005, o CA tinha onze freguesias (Alfornelos – 2 escolas do 1ºCEB; Alfragide – 2 escolas 
do 1ºCEB; Brandoa – 2 escolas do 1ºCEB; Buraca – 3 escolas do 1ºCEB; Damaia – 3 escolas do 
1ºCEB; Falagueira – 2 escolas do 1ºCEB; Mina – 5 escolas do 1ºCEB; Reboleira – 3 escolas do 
1ºCEB; São Brás – 4 escolas do 1ºCEB; Venda Nova – 2 escolas do 1ºCEB; Venteira – 2 escolas 
do 1ºCEB); dez Agrupamentos, trinta escolas do 1ºCEB, cerca de cento e noventa e três turmas e 
três mil e noventa e sete alunos. 

O presente estudo abrangerá uma população alvo constituida por um universo de escolas, 
escolhidas de forma aleatória de entre a totalidade das escolas públicas do 1ºCEB do CA, 
integrando os Alunos do 4º ano, seus Pais/EE, os PTT, os TP da AEC-AFD e Coordenadores. 
Interessáva-nos, fundamentalmente, proceder, de forma adequada, à investigação de campo 
(qualitativa), observando os diferentes locais (eg. Escolas do 1ºCEB, AAA, salas de aula, recreios, 
instalações desportivas) onde se encontravam os diferentes intervenientes da população alvo, 
com os quais interagimos, muitas vezes em observação directa, outras vezes pela via da 
inquirição, visitando os espaços e observando todo o envolvimento, em suma, todo o contexto de 
vivências e ocorrências (Bogdan & Biklen,1994: 47-48). 

No nosso estudo, solicitámos o apoio da CMA, no sentido de nos facilitar a entrada nas escolas do 
1ºCEB, tendo-se iniciado o processo através do envio, quer para as sedes de Agrupamentos 
Verticais, quer para as escolas do 1ºCEB, da informação necessária anúnciando os objectivos da 
investigação. Assim foram convidados a participar a totalidade dos Agrupamentos Verticais do CA 
(10). Uma vez que um dos Agrupamentos declinou o convite, vieram, efectivamente, a participar 
nove dos dez Agrupamentos que englobavam a totalidade das Escolas públicas do 1ºCEB do CA 
(30), pelo que o estudo abrangeu um universo de 26 Escolas.  

Referenciam-se, desta forma, as seguintes Agrupamentos e Escolas: Agrupamento Vertical de 
Escolas de Alfornelos, cuja escola sede era a EB2,3 de Alfornelos (EB1/JI Orlando Gonçalves; 
EB1 Maria Irene Lopes Azevedo; EB1/JI Santos Mattos e EB1 Alice Leite); Almeida Garrett, cuja 
escola sede era a EB2,3 de Almeida Garrett (EB1 de Alfragide, EB1/JI Quinta Grande, EB1/JI Alto 
do Moinho); Cardoso Lopes, cuja escola sede era EB2,3 Cardoso Lopes (EB1 da Mina; EB1 Mina 
de Água; EB 1 Aprígio Gomes); Damaia, cuja escola sede era EB2,3 Professor Pedro D’Orey da 
Cunha (EB1 Padre Himalaia; EB1/JI Cova da Moura; EB1/JI Alice Vieira; EB1/JI Águas Livres); D. 
Francisco Manuel de Melo, cuja escola sede era EB2,3 D. Francisco Manuel de Melo (EB 1/JI 
Manuel Heleno; EB1 da Venteira EB/JI Raquel Gameiro); Miguel Torga, cuja escola sede era 
EB2,3 Miguel Torga (EB1 da Boba; EB1 Artur Bual, EB1 Artur Martinho Simões); Roque Gameiro, 
cuja escola sede era EB2,3 Roque Gameiro (EB1 Gago Coutinho; EB1/JI Vasco Martins Rebolo); 
Sophia de Mello Breyner Andresen, cuja escola sede era EB 2,3 Sophia de Mello Breyner 
Andresen (EB1 Sacadura Cabral; EB1/JI da Brandoa); Dr. Azevedo Neves, cuja escola sede era 
Escola Secundária Dr. Azevedo Neves (EB1/JI Condes da Lousã; EB1/JI José Ruy). 

Dos Agrupamentos/Escolas do 1ºCEB, no CA, que participaram no estudo, iremos identificar 
aqueles que são considerados Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP) dada a 
importância que o relançamento do Programa dos TEIP visou, no âmbito da apropriação, por parte 
das comunidades educativas particularmente desfavorecidas, de instrumentos e recursos que lhes 
permitem orientar a sua acção para a reinserção escolar dos alunos. 

Tendo presente que os contextos sociais onde as escolas se inserem podem condicionar o 
sucesso educativo, foi dada prioridade, pelo ME, às escolas ou agrupamentos de escolas 
localizados nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, com elevado número de alunos em risco 
de exclusão social e escolar. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Alfornelos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alfragide
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brandoa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Buraca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Damaia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Falagueira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mina_%28Amadora%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reboleira
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Br%C3%A1s_%28Amadora%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Venda_Nova_%28Amadora%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Venteira
http://www.eb23-brandoa.rcts.pt/
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Nos termos do ponto nº 9 do Despacho que cria o segundo programa de territorialização de 
políticas educativas de intervenção prioritária, compete à Direcção-Geral de Inovação e 
Desenvolvimento Curricular (DGIDC) coordenar os trabalhos da comissão que procede à 
coordenação, acompanhamento e monitorização dos projectos de intervenção TEIP.  

Assim, das escolas que participaram no nosso estudo, no CA, foram consideradas TEIP, segundo 

o ME, as seguintes escolas:8:Agrupamento Escolas da Damaia; Agrupamento Escolas Dr. 

Azevedo Neves e Agrupamento Escolas Cardoso Lopes. 

De acordo com a tabela 1 podemos constatar que participaram do nosso estudo nove dos dez 

Agrupamentos Verticais e vinte e seis das trinta escolas públicas do 1ºCEB do CA, sendo nove 
delas (35%), cerca de um terço das escolas que participaram no estudo, consideradas escolas 
TEIP.  

Tabela 1: Participantes no Estudo. 

 
Totalidade 

no CA 

Participantes  

no estudo 

Rácio de  
Participação 

(%) 

Agrupamento de Escolas (Sede) no CA 10 9 90,0 

Escolas do 1ºCEB 30 26 86,7 

PTT dos alunos do 4º ano 75 55 73,3 

Alunos do 4ª ano 1355 623 46,0 

Pais/EE dos alunos do 4º ano 1355 602 44,4 

T/P da AEC-AFD 57 57 100,0 

Verificamos que a grande maioria, não só, dos Agrupamentos Verticais (90,0%), como, também, 
das Escolas Públicas do 1ºCEB do CA (86,7%) contribuíram de forma activa para o 
desenvolvimento do nosso estudo, tendo ido ao encontro do nosso objectivo.  

4. CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DO ESTUDO 

Duas questões dominam o panorama recente no âmbito da ética relativa à investigação com 
sujeitos humanos: o consentimento informado e a protecção dos sujeitos contra qualquer espécie 
de danos. Tais normas tentam assegurar segundo, Bogdan & Biklen, 1994: 75). 

 Que os sujeitos adiram voluntariamente aos projectos de investigação, cientes da natureza do 
estudo e dos perigos e obrigações nele envolvidos; 

 Que os sujeitos não sejam expostos a riscos superiores aos ganhos que possam advir do 
estudo em si mesmo. 

Quando nos reportarmos, na presente investigação, às condições de realização do estudo/ 
métodos e procedimentos, por participante, haveremos de referir e objectivar algumas situações 
particulares.  

5. MÉTODOS E PROCEDIMENTOS 

5.1. Intervenientes, actividades e Instrumentos utilizados na recolha de informação 

Tal como no estudo de Diniz et al (2001), as metodologias utilizadas na investigação foram 
(Tabela 2): 

 A inquirição, realizada com base em questionários mistos (maioritariamente fechados) 
aplicados por auto-administração, no caso dos PTT, Pais/EE e T/P da AEC-AFD e, por 
administração directa, no caso dos alunos, resultou de um processo de adaptação de outros 

                                                        
8
 ME: DGIDC in (http://www.dgidc.min-du.pt/TEIP/conc_teip_escolas.asp#Amadora acedido a 2 de Novembro de 2007. 

http://www.dgidc.min-edu.pt/TEIP/ficheiros/Despacho_TEIP.pdf
http://www.dgidc.min-edu.pt/TEIP/conc_teip_escolas.asp#Amadora
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questionários, utilizados nos estudos de Diniz et al (2001), Bayo (2002) e Diniz, Onofre, 
Fernandes, Caetano, Mira, & Bayo, (2005). 

Uma vez que pretendíamos inquirir o maior número possível de intervenientes, optámos por 
não efectuar a ligação directa dos Pais/EE aos respectivos Educandos, apesar de estarmos 
conscientes de que a riqueza dos dados que pudéssemos obter com essa correlação teria sido 
substancialmente diferente. Com o procedimento que acabámos por optar foi-nos possível 
alcançar um maior número de autorizações por parte dos Pais/EE, que nos permitiram inquirir 
um maior número de alunos, bem como obter um retorno dos questionários dos Pais/EE 
notoriamente superior. 

Dado o clima de tensão instalado nas Escolas, por estarmos no meio do processo do “1º 
Concurso a Professores Titulares” e embora cientes das limitações de um e de outro 
procedimento optámos pelo anonimato absoluto e assim conquistámos a quase totalidade das 
autorizações por parte dos Agrupamentos Verticais de Escola, bem como dos Coordenadores 
das Escolas do 1ºCEB e dos PTT do 1ºCEB. Estes últimos, constituíram o veículo privilegiado 
de comunicação com os Pais/EE, sendo, por tal razão, reconhecidos como os principais 
responsáveis pelo sucesso dos dados obtidos. 

 Entrevistas estruturadas. Esta técnica foi utilizada para conhecer a dimensão das 
representações dos diferentes intervenientes no estudo, adoptando-se um guião adaptado dos 
itens de “relatório do acompanhamento das AEC-AFD” (SPEF/CNAPEF, 2007).  

Recorremos, de forma consentida, ao gravador Olympus VN-1100 Digital Voice Recorder® 
(equipamento de registo áudio). Mais tarde realizamos a transcrição das entrevistas gravadas 
dactilografando-as no computador para análise posterior. 

 A observação ecológica foi utilizada para caracterizar o contexto ensino-aprendizagem de 
sessões de EEFM e de AEC-AFD, com recurso apenas a papel e lápis e uma ficha de 
observação adaptada da “Ficha de observação da Intervenção Pedagógica do 
Acompanhamento das AEC-AFD” (SPEF/CNAPEF, 2007). Importava-nos frequentar os locais 
onde se realizavam as aulas de EEFM/ AFD. Para além das informações que iriamos obter nos 
questionários, tínhamos todo o interesse em perceber qual a reação do sujeito ao desafio a 
que nos propunhamos (PTT e T/P da AFD) e como e em que circunstâncias é que eram 
leccionadas estas aulas (Bogdan & Biklen,1994: 48). 

 O conhecimento da composição corporal dos alunos segundo o método de IMC e da 
Bioimpedância. Optámos pela utilização do “Monitor de Composição Corporal BF500 da 
OMROM Healthcare®” por estar aferido para uma população a partir dos dez anos de idade e 
pela simplicidade da utilização do seu protocolo. Conseguiriamos perceber se a criança 
realizava actividade física orientada dentro (eg. EEFM, AFD) e fora da escola (eg. Clube), 
através dos questionários e verificar se os mesmos tinham uma composição corporal saudável. 
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Tabela 2: Os sujeitos, actividades e respectivos instrumentos a utilizar no estudo. 

Sujeitos Actividades Instrumento 

CMA e AAA  

 CMA: 1996-2006: Apoio à EEFM no 1ºCEB no CA (PROJECTO); a partir de 2006: 

Apoio à AEC-AFD no CA (parceria com a AAA): Entidade Promotora. 

 Departamento de Educação e Cultura da CMA – Professor responsável pelas AEC-

AFD (Dar conhecimento e pedir a colaboração na realização do estudo nos 
Agrupamentos Verticais de Escolas (Escolas sede) e nas Escolas do 1ºCEB Públicas 

do CA); Dirigente da AAA (autorização para realizar o Estudo na AAA). 

 AAA: 1996-2006: Responsável pelo desenho do PROJECTO no CA, utilização das 

instalações da AAA e Técnicos especializados; a partir de 2006/2007: Responsável 

pelo desenho da AEC-AFD no CA (Entidade Mediadora); em alguns casos, utilização 
das instalações da AAA - 5 escolas (2006/2007 e 2007/2008); responsável pelos T/P 
da AEC-AFD. 

Entrevistas; 

Análise documental. 

Questionários; 

Entrevistas; 

Observação; 

Análise documental. 

Coordenadores 

 Conselho Executivo/Comissão instaladora das escolas sede, dos Agrupamentos 

Verticais de Escolas do CA: autorização e apoio à realização do estudo nas diferentes 

escolas do 1ºCEB no CA. 

 Do 1ºCEB das escolas Públicas do CA (Percepção acerca da EEFM e AEC): 

autorização e apoio à realização do estudo nas diferentes escolas do 1ºCEB no CA.  

 Da AEC-AFD (colaboração na realização do estudo no que diz respeito à AFD e 

percepção acerca da EEFM e AEC): Coordenação geral da AEC-AFD. 

Entrevistas. 

Entrevistas; 

Análise documental. 

Questionários; 

Entrevistas; 

Observação; 

Análise documental. 

PTT do 1ºCEB 

 São responsáveis pelo planeamento e ensino da EEFM e realização da avaliação dos 

alunos. 

 Elementos biográficos (eg. sexo, tempo de serviço, situação profissional);  

 Estilo de vida no âmbito das actividades físicas; 

 Representações face à escola, às áreas de formação que compõem o currículo, à 

EEFM e à AEC-AFD. 

 Contexto Ensino-Aprendizagem de uma sessão de EEFM. 

Questionários; 

Entrevistas; 

Observação. 

Alunos 

 Elementos biográficos (eg. género, idade); 

 Expectativas face à escola, áreas de formação que compõem o currículo, às aulas de 

EEFM e às AEC-AFD; 

 Percepção sobre o seu estilo de vida;  

 Representações face à escola, às áreas de formação que compõem o currículo, à 

EEFM e à AEC-AFD;  

 Contexto Ensino-Aprendizagem de uma sessão de EEFM e de uma AEC-AFD. 

 Composição Corporal: IMC; % Massa Gorda. 

Questionários; 

Observação; 

“Monitor de Composição 

Corporal BF500 da 
OMROM Healthcare ®”: 

IMC e %MG: 
Bioimpedância. 

 

Pais/EE 

 São responsáveis pela participação e acompanhamento da implementação da EEFM 
e da AEC-AFD. 

 Elementos biográficos (eg. idade, habilitações académicas, profissão); 

 Percepção sobre o seu estilo de vida; 

 Representações face às áreas de formação que compõem o currículo, à EEFM e à 

AEC-AFD 

 Grau de conhecimento sobre o processo formativo do seu Educando no âmbito das 

actividades físicas. 

Questionários; 

Entrevistas. 

T/P da AEC-

AFD 

 São responsáveis pelo planeamento e ensino da AEC-AFD e realização da avaliação 

dos alunos. 

 Elementos biográficos (eg. idade, género, tempo de serviço, situação profissional); 

 Representações face à EEFM e à AEC-AFD; 

 Contexto Ensino – Aprendizagem de uma sessão de AEC-AFD. 

Questionários; 

Entrevistas; 

Observação; 

Análise documental. 
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6. ABORDAGEM QUALITATIVA E QUANTITATIVA DO ESTUDO 

O desenvolvimento do nosso estudo, tendo em conta os objectivos que o enformam, terá 
necessariamente que assentar, como toda a investigação científica, na utilização conjunta das 
abordagens qualitativa e quantitativa, de acordo, aliás, com a opinião de autores conceituados que 
apoiam esta dupla abordagem, em estudos desta natureza (Miles & Huberman, 1984; Reichardt & 
Cook, 1974). 

6.1. Abordagem qualitativa 

A expressão “investigação qualitativa” não foi utilizada nas Ciências Sociais até finais dos anos 
sessenta. 

Existem outras expressões associadas com a investigação qualitativa: interaccionismo simbólico, 
perspectiva interior, Escola de Chicago, fenomenologia, estudo de casos, etnometodologia, 
ecologista e descritiva. Isto não significa, no entanto, que todas estas expressões queiram dizer a 
mesma coisa, nem que algumas delas não tenham um significado preciso, quando utilizadas por 
determinados autores (Jacob, 1987). 

A investigação qualitativa possui, segundo Bogdan & Biklen (1994) cinco características:  

 Na investigação qualitativa a fonte directa de dados é o ambiente natural, constituindo o 
investigador o instrumento principal. 

 Os investigadores, deslocando-se, sempre que possível, ao local de estudo, assumem o 
comportamento humano significativamente influenciado pelo contexto em que o mesmo ocorre;  

 A investigação qualitativa é descritiva. Os dados recolhidos são representados sob a forma de 
palavras ou imagens e não em termos de números (eg. transcrições de entrevistas, notas de 
campo, fotografias, vídeos, documentos pessoais, memorandos e outros registos oficiais). 

 Os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que por simples resultados 
ou produtos. 

 As estratégias qualitativas patentearam o modo como as expectativas se traduzem nas 
actividades, procedimentos e interacções diários. 

 Os investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados de forma indutiva, logo as 
abstracções são construídas à medida que os dados particulares que foram recolhidos se vão 
agrupando. 

 O significado é de importância vital na abordagem qualitativa, pois o processo de condução da 
investigação reflecte uma espécie de diálogo entre os investigadores e os respectivos sujeitos, 
sendo estes abordados por aqueles de uma forma neutra.  

Teremos em conta que a investigação qualitativa, em educação, é frequentemente designada por 
naturista, porque o investigador frequenta os locais em que naturalmente se verificam os 
fenómenos nos quais está interessado (Guba, 1978, Wolf, 1979). 

Toda a informação que resultar destes registos será complementada com um conjunto 
diferenciado de dados, nomeadamente os documentos a que tivemos acesso na CMA, na AAA e 
junto dos Coordenadores de Escola do 1ºCEB, e respectivas entrevistas. 

Através destes documentos, tomámos conhecimento da perspectiva oficial da CMA e da AAA face 
à EEFM e à AEC-AFD no CA.  

Para além disso, tivemos a oportunidade de consultar planos de aula e outros documentos 
internos que sustentaram a AEC-AFD (eg. rotações dos T/P da AEC-AFD por espaços, 
Orientações da AAA, ficha de avaliação da AEC-AFD utilizada pela AAA). 

A Internet, surgiu como mais um meio de comunicação externa, utilizada pela CMA e AAA com 
vista a um consumo público. 
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A) Observações Ecológica 

Realizámos o nosso estudo com base no enfoque ecológico observando “as crianças em seus 

habitats naturais, típicos das situações quotidianas, por exemplo, a escola, o lar, a piscina” (Hutt & Hutt , 
1974: 25). 

Na verdade, pretendendo-se verificar como os PTT/ T/P da AEC-AFD/ Alunos realmente se 
comportam em contexto de aula de EEFM ou de AEC-AFD, “parece não haver um substituto para a 

observação” (Hutt & Hutt , 1974: 9). 

Nas observações ecológicas, efectuadas no ano lectivo 2006/07, num total de cinco, realizámos 
registos escritos (notas manuscritas) através dos quais se ia anotando, de forma não intrusiva, 
tudo aquilo que se ia observando (no próprio contexto da observação – eg. bancada do 
Polidesportivo da AAA, ginásio ou espaço Polidesportivo exterior da escola 1ºCEB).  

Na realidade, procedeu-se a uma recolha de dados, que teve como objectivo essencial efectuar 
uma breve caracterização das condições em que as sessões de ensino-aprendizagem de EEFM e 
da AEC-AFD se desenvolviam, tentando perceber as suas particularidades nos seus contextos 
ecológicos naturais. 

Tabela 3: Caracterização dos intervenientes nas observações ecológicas realizadas no âmbito do Estudo, em 2006/07. 
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       Sim Não  Sim Não Sim Não 

T/P AEC-
AFD 

EB 23 
Roque 

Gameiro 

EB 1/JI 
Vasco 
Martins 

Rebolo 

2º ano 
Pavilhão 
da AAA 

30/05 
2  

(AAA) 
X  A X   X 

T/P AEC-
AFD 

EB 23 
Cardoso 
Lopes 

EB 1 
Aprígio 
Gomes 

1/2º anos 
Pavilhão 
da AAA 

13/06 
2  

(AAA) 
X  B  X  X 

T/P AEC-

AFD 

EB 23 
Roque 

Gameiro 

E. B. 1 
Gago 

Coutinho 

4º ano 
Pavilhão 

da AAA 
13/06 

2  

(AAA) 
X  B  X  X 

T/P AEC-
AFD 

E. B. 2, 3 
Miguel 
Torga 

EB1 
Artur 
Bual 

4º ano 

Exterior/ 
Campo 

de Jogos 
-Escola 

12/06 
1 

(Escola) 
 X C  X  X 

PTT 

EB 23 

Miguel 
Torga 

EB1 
Artur 

Martinho 
Simões 

4º ano 
Ginásio 

Escola 
29/05 

1 

(Escola) 
X   X   

Confrontados, tal como preconizam Bogdan & Biklen (1994), com o objectivo prioritário de recolher 
dados, tivemos a preocupação de nos integrarmos no contexto, tornando-nos mais ou menos parte 
“natural” do cenário, de modo a que o comportamento dos sujeitos observados não fossem 
alterados com a nossa presença.  

A observação realizou-se em dois cenários distintos (Tabela 3):  

No cenário 1 – Instalações da Escola – Sessão de EEFM/EF e AEC-AFD; 

No cenário 2 - Instalações da AAA - Sessão de AEC-AFD. 
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Nos cenários 1 e 2, as observações ecológicas das aulas/sessões de EEFM e AEC-AFD 
realizadas nas instalações da escola ou da AAA tiveram lugar a menos de um mês do termo do 
ano lectivo. 

Observações ecológicas da sessões de AEC-AFD, verificadas nas Situações A e B: 

No ano lectivo 2006/07, nas situações A e B, realizámos três observações ecológicas das sessões 
de AEC-AFD, nas instalações da AAA (cenário 2). O dia/hora das observações formais das 
sessões da AEC-AFD foram antecipadamente acordados com o seu Coordenador, o qual sempre 
se mostrou cooperante na totalidade das iniciativas que se iam efectuando com vista à 
materialização do presente estudo.  

No dia das observações, foi-nos, previamente, entregue, pelos T/P da AFD, um plano de aula das 
sessões que se iriam realizar. O “Grupo de EF da AAA” criou um modelo de plano de aula para a 
AEC-AFD com o objectivo de ser utilizado pelos respectivos T/P da AFD, com a preocupação de 
serem uniformizados os critérios de actuação de cada um deles. 

O conjunto das observações realizadas teve em vista caracterizar as condições em que as 
aprendizagens se desenvolviam, tentando perceber as suas particularidades, na situação A, em 
que funcionava apenas uma Turma e na Situação B9, em que funcionavam três grupos em 
simultâneo, no Pavilhão da AAA. 

Na situação A, isto é, à quarta-feira de manhã, no Pavilhão 2, estava previsto tão somente o 
funcionamento de uma Turma e, à tarde, estava previsto o funcionamento de três Grupos. 

Observações ecológicas da sessões de AEC-AFD, verificadas na situação C: 

No ano lectivo 2006/07, na situação C, realizámos uma observação ecológica da sessão de AEC-
AFD, no espaço físico da escola (cenário 1). A observação ocorreu numa visita espontânea à 
escola aquando da aplicação dos questionários aos alunos do 4º ano e aos respectivos PTT. 

Observação ecológica da aula de EEFM, verificada no espaço físico da própria Escola: 

No ano lectivo 2006/07, realizámos, no espaço físico da escola, uma observação ecológica de aula 
de EEFM (cenário 1). Gostariamos de ter observado mais aulas de EEFM, mas os sentimentos de 
insegurança e de desconfiança demonstrados pelos PTT, levou a que o nosso intento não 
pudesse ser concretizado. 

Até os PTT que afirmaram leccionar a EEFM, desvalorizaram, inúmeras vezes o “cumprimento do 
Currículo nesta área”, afirmando que “apenas faziam pequenos jogos”. A insegurança 
demonstrada pelos PTT, no domínio dos conteúdos, técnicas e metodologias, tal como surge 
referido no estudo de Silva & Dias (2003) teve repercuções importantes no número de aulas de 
EEFM que tivemos oportunidade de observar. 

Inclusivamente, chegámos ao ponto de calendarizar um dia/hora para observar uma aula de 
EEFM, que veio a ser desmarcada no próprio dia. “É melhor não…”, referiu a PTT. 

A observação, da única aula de EEFM, que efectuámos ocorreu igualmente a menos de um mês 
da conclusão do ano lectivo. 

Nesta observação não pretendíamos confirmar ou infirmar o que quer que fosse sobre a 
“competência” do PTT na leccionação da EEFM. ”Competência” em termos de “conduta docente”, 
como refere Marcelo García, 1999 ou acção e destreza docente.  

                                                        
9
 Tendo ocorrido, nesta data, a actividade da “AMADORAEDUCA”, não compareceram nas instalações da AAA, alguns dos Grupos 

inicialmente previstos, razão pela qual tivemos que proceder a uma segunda observação, na quarta-feira seguinte, a qual 
corresponde à Situação B. 
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Não obtivemos, por isso, grande sucesso no que respeita à aos “comportamentos docentes 
observáveis”, o que veio corresponder às notas de campo por nós recolhidas, em que os PTT 
valorizavam a AEC-AFD, desvalorizando, simultaneamente, as suas destrezas e competências 
para o ensino da EEFM. 

Ao realizar a aplicação directa dos questionários dos alunos na sala de aula, a PTT, em entrevista 
semi-estruturada, referiu que leccionava EEFM aos seus alunos, clarificando que se dedicava 
predominantemente à área da Dança! 

Foi, assim, sugerida a observação directa de uma aula, o que veio a merecer da sua parte uma 
total aceitação. 

A data da referida observação foi previamente acordada com a PTT, tendo os alunos sido 
antecipadamente alertados para poderem trazer o equipamento adequado à sua realização. 

B) Entrevistas 

O processo de entrevista consiste numa conversa intencional, geralmente entre duas pessoas, 
embora, por vezes, possa envolver um maior número de elementos (Morgan, 1988). É geralmente 
dirigida por um sujeito com formação adequada, com o objectivo de obter informações sobre o seu 
interlocutor ou sobre qualquer assunto específico. 

Segundo Bogdan, & Biklen, (1994), a entrevista pode ser utilizada com o intuito de recolher dados 

descritivos na linguagem do próprio sujeito, permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente 
uma ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspectos do mundo. 

Dirigímo-nos à CMA, à AAA, aos Conselhos Executivos/Comissão Instaladora das Escolas sede 
dos Agrupamentos Verticais de Escolas do CA, a fim de podermos obter a necessária autorização 
para a realização do estudo e aos Coordenadores das Escolas do 1ºCEB do CA, Pais/EE, PTT e 
T/P da AEC-AFD para a concretização das entrevistas estruturadas. 

Nestas entrevistas, houve o cuidado de recolher o máximo de informação, com um sentido 
exploratório de compreensão geral das diferentes perspectivas que, isolada ou conjuntamente, 
pudessem acrescentar valor aos objectivos fundamentais do nosso estudo. 

Tivemos a preocupação, logo no início das entrevistas, de informar os sujeitos acerca do objectivo 
do estudo, garantindo-lhes que aquilo que fosse dito e as opiniões que nos viessem a ser 
transmitidas seriam tratados confidencialmente. 

Em 2006/07, foram, realizadas oito entrevistas estruturadas, em termos mais formais, tendo por 
base um guião que resultou do nosso objectivo de estudo, legislação em vigor na altura para a 
EEFM e a AEC-AFD bem como da adaptação dos documentos utilizados pela Comissão de 
Acompanhamento do Programa (CAP), nas visitas de acompanhamento, em particular da AEC-
AFD (SPEF/CNAPEF, 2007): (eg. “Programa de Generalização do Inglês nos 3º e 4º Anos e de 
outras AECs - Mesa-Redonda/ Tópicos para discussão”): duas a PTT, duas a Pais/EE, duas a T/P 
da AEC-AFD e duas a Coordenadores das Escolas do 1ºCEB do CA. 

Mais tarde, em 2008/09, através, de cinco entrevistas acompanhámos a evolução das crenças de 
todos os intervenientes que, em 2006/07, se deslocaram para as instalações da AAA para 
frequência da AFD, com excepção do PTT que, numa primeira fase, não leccionava EEFM e que, 
curiosamente, continuou sem a leccionar. Auscultámos, ainda, dois Pais/EE de crianças que, em 
2006/07, frequentavam o 2º ano e o 4º ano, respectivamente, e que, em 2008/09, frequentavam o 
4º ano e o 6º ano de escolaridade, tal como é exposto na tabela 4. 

 

 



Métodos e Procedimentos  CAPÍTULO III 

 

79 

 

Tabela 4: Caracterização dos intervenientes nas entrevistas estruturadas realizadas no âmbito do Estudo: 2006/07 e 
2008/09. 

Intervenientes Género 

Anos 
lectivos 

em 
estudo 

Agrupamento Escola 
Formação 
Académica 

Anos de 
Escolaridade 

Experiência 
Pedagógica 

(2006/07) 

Situação 
Profissional 

T/P AEC-AFD 

M
a
s
c
u
lin

o
 ♂

 

2006/07 
EB 23 Roque 

Gameiro 

EB 1/JI 
Vasco 
Martins 
Rebolo 

Licenciatura 
1ºCEB 

2º ano 

Professor de EEFM 
no 1ºCEB: 4 
anos/PTT no 
1ºCEB: 1 ano 

Leccionação das 
AEC-AFD: 1 ano 

Quadro da 
AAA 

2008/09 4º ano 

T/P AEC-AFD 

M
a
s
c
u
lin

o
 ♂

 

2006/07 

EB 23 Miguel 
Torga 
Escola 

EB1 

Orlando 
Gonçalves 

 
Licenciatura em 

Educação 
Física 

Não refere 
Treinador/Monitor: 

10 anos 

Contrato de 
Prestação de 

Serviços 
firmado com 

a AAA. Secundária Dr. 
Azevedo Neves 

EB 1/JI 
Condes da 

Lousã 

Coordenador 

1ºCEB/PTT 
 

F
e
m

in
in

o
 ♀

 

2006/07 

EB 23 Roque 

Gameiro 

EB 1 Gago 

Coutinho 

Licenciatura 

1ºCEB 

3º/4º anos 

PTT no 1ºCEB: 30 

anos 

Professor do 
Quadro de 
Nomeação 

Definitivo – 
Quadro de 

Escola 
(PQND–QE) 

2008/09 1º ano 

Coordenador 
1ºCEB 

F
e
m

in
in

o
 ♀

 

2006/07 
EB 23 Miguel 

Torga 
EB1 Artur 

Bual 
Licenciatura 

1ºCEB 
Sem Turma 

atribuida 
PTT no 1ºCEB: 9 

anos 
PQND–QE 

Pais/EE 

F
e
m

in
in

o
 ♀

 

2006/07 

EB 23 Roque 
Gameiro 

EB 1 Gago 
Coutinho 

3º CEB 

4º ano 

------------------- ------------- 

2008/09 6º ano 

Pais/EE 

F
e
m

in
in

o
 ♀

 

2006/07 
EB 23 

D. Francisco 
Manuel de Melo 

EB1 
Raquel 

Gameiro 

Ensino 

Secundário 
4º ano ------------------- ------------- 

Pais/EE 

F
e
m

in
in

o
 ♀

 

2008/09 
EB 23 Roque 

Gameiro 

EB 1/ 
JI Vasco 
Martins 
Rebolo 

3º CEB 4º ano ------------------- ------------- 

PTT 

 

F
e
m

in
in

o
 ♀

 

2006/07 
EB 23 Miguel 

Torga 

EB1 Artur 
Bual 
EB1  Escola Superior 

de Educação 

4º ano PTT no 1ºCEB: 8 
anos 

Treinador/Monitor: 
14 anos 

Quadro de 
Zona 

Pedagógica 
(QZP) 

2008/09 
EB 23 de 

Almeida Garrett 
EB1 Quinta 

Grande 
2º ano 

PTT 

F
e
m

in
in

o
 ♀

 

2006/07 
EB 23 Miguel 

Torga 

EB1 Artur 
Martinho 
Simões 

Curso do 
Magistério 

primário, com 
uma 

especialização 
em 

Investigação e 
Educação. 

4º ano 

PTT no 1ºCEB: 30 
anos Experiência 
como praticante 

numa actividade 
física enquanto 

jovem. 

PQND–QE 

No contexto deste compromisso, o trabalho que realizámos, em termos sistemáticos, levou-nos a 
ter de: 

 Gravar as entrevistas, mediante prévia autorização, dos sujeitos envolvidos, ouvindo-as e 
descodificando-as cuidadosamente; 

 Realizar perguntas não com o intuito de desafiar, mas sim de clarificar; 
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 Ser absolutamente flexíveis; 

 Ser claramente pacientes. 

A aplicação das distintas entrevistas foi aleatória, tendo como preocupação fundamental os 
seguintes indicadores: 

 PTT do 1ºCEB a leccionar o 4º ano de escolaridade: Que um dos professores leccionasse a 
área curricular disciplinar da EEFM e outro não, independentemente da escola apresentar 
condições para a sua leccionação. 

 Pais/EE: Que um dos elementos da amostra fosse Pai/EE de um aluno que se deslocasse às 

instalações da AAA para a realização das AEC-AFD, o que supostamente significaria, segundo 
os critérios da CMA, que a escola do seu educando não teria as condições ideais para a 
leccionação das AEC-AFD, logo, provavelmente, também não as teria para a leccionação da 
EEFM. 

E o outro elemento da amostra fosse Pai/EE de um aluno que não se deslocasse às 
instalações da AAA para a realização das AEC-AFD, o que, segundo os mesmos critérios, 
significaria que a escola do seu educando provavelmente teria as condições ideais para a 
leccionação das AEC-AFD, logo, possivelmente, também as teria para a leccionação da EEFM. 

 T/P da AEC-AFD: Que um dos T/P da AEC leccionasse a AFD aos alunos, nas instalações da 

AAA, o que supostamente significaria, segundo os critérios da CMA, que a escola de origem 
desses alunos não teria as condições ideais para a leccionação desta actividade, logo, 
provavelmente, também não as teria para a leccionação da EEFM. 

E o outro T/P da AEC leccionasse a AFD aos alunos nas instalações da própria escola do 
1ºCEB, o que supostamente significaria, segundo os critérios da CMA, que a escola teria as 
condições ideais para a leccionação das AEC-AFD, logo, possivelmente, também as teria para 
a leccionação da EEFM. 

 Coordenadores das Escolas do 1ºCEB: Esta opção resultou do facto dos Coordenadores 

das Escolas do 1ºCEB, terem uma visão mais abrangente do desenvolvimento das diferentes 
actividades da sua Escola. 

Pretendiamos que um dos elementos da amostra fosse Coordenador de uma escola do 1ºCEB 
onde os alunos se deslocassem às instalações da AAA para a realização das AEC-AFD, o que 
supostamente significaria, segundo os critérios da CMA, que a escola não teria as condições 
ideais para a leccionação das AEC-AFD, logo, provavelmente, também não as teria para a 
leccionação da EEFM. 

O nosso objectivo foi o de, naturalmente, compreender os pontos de vista dos diferentes 
sujeitos e, ainda, apreender as razões que determinaram a expressão das suas opiniões! 

Recorremos, de forma consentida, ao gravador Olympus VN-1100 Digital Voice Recorder® 
(equipamento de registo áudio). Mais tarde realizamos a transcrição na integra das entrevistas 
gravadas dactilografando-as no computador para análise posterior.  

Numa segunda fase, a fim de garantir a confiabilidade, as entrevistas foram dadas a lêr aos 
diferentes intervenientes para verificarmos se a informação prestada era a que realmente 
pretendiam dar, não tendo sido apontadas alterações substanciais nas respostas dos diferentes 
intervenientes participantes no estudo. 

De seguida, passámos à exploração do “material existente”, de forma a tornar possível o 
tratamento dos dados obtidos bem como da sua interpretação, em termos de análise de conteúdo 
de acordo com Bardin, 1977, o qual refere esta análise como o conjunto de técnicas de análise das 
comunicações.  



Métodos e Procedimentos  CAPÍTULO III 

 

81 

 

Utilizámos, assim, uma análise de conteúdo indutivo, uma vez que nos apoiamos num processo 
em que as regras de categorização foram sendo elaboradas ao longo da análise das entrevistas, e 
com base em procedimentos de análise temática. 

Para a análise das entrevistas (documentos), codificamos os dados obtidos em obediência à 
metodologia preconizada por Bogdan & Biklen (1994). Ponderámos e reflectimos sobre os dados, 
tentando despistar regularidades e padrões, e, seguidamente, procedemos à adopção de frases 
(categorias de codificação) que considerámos verdadeiramente representativas desses mesmos 
padrões relativos ao nosso programa (EEFM e AEC-AFD no CA). 

Anotámos as categorias e organizámo-las, de modo sequencial, num quadro onde envolvemos a 
posição de todos os intervenientes da investigação, as personagens, segundo Bardin, 1977 
(perspectivas dos PTT nas entrevistas; Pais/EE; Coordenadores do 1ºCEB; T/P da AEC-AFD), de 
acordo com as questões colocadas, o objecto ou referente.  

Cada conjunto de questões, abordando os diferentes níveis de investigação, deu origem ao 
estabelecimento de diversas categorias de codificação às quais atribuímos um código diferenciado 
que, no seu conjunto, determinou a classificação de um leque de actividades, atitudes e 
comportamentos. Assim criamos um modelo explicativo que punha em relevo as informações 
fornecidas pela análise, as quais nos permitirão seguir a evolução de um Programa de intervenção 
no 1ºCEB, ao nível da implementação da EEFM e da AEC-AFD no CA. 

6.2. Abordagem quantitativa 

A) Inquirição 

O desenvolvimento das técnicas de inquirição, no princípio do século XX, aplicadas em trabalhos 
de investigação em Ciências Sociais, fez aparecer dois grupos de opiniões, como refere Foddy 
(1996): 

 "Os adeptos da utilização de perguntas abertas, como, por exemplo, alguns pioneiros das 
Ciências Sociais, como Max Weber e William Thomas; alguns antropólogos, como Clifford 
Geertz e, mais recentemente, por determinados etnometodólogos, como Harold, Garfinkel, 
Aaron Cicourel; Jack Douglas e Charles Briggs; 

 Os que privilegiam a utilização de perguntas fechadas, como, por exemplo, Paul Lazarsfeld 

e George Gallup". (Foddy, 1996: 141) 

Na verdade, a questão central não era tanto identificar qual a formulação que produz respostas 
mais válidas, mas, sim, certificar se os inquiridos sabiam ou não qual o tipo de resposta a fornecer 
e este problema colocava-se quer nas perguntas fechadas, quer nas abertas. 

A maioria das questões apresentadas, no nosso estudo, são fechadas ou de escolha múltipla, com 
várias opções de escolha. No entanto, algumas questões teriam de ser abertas, pretendendo-se, 
com elas, obter a opinião dos diferentes intervenientes em relação a algum pormenor que não 
aparecesse abarcado nas questões fechadas. Se utilizássemos, nestas questões, perguntas 
fechadas, não teríamos, porventura, a necessária segurança relativamente a todo o conjunto das 
respostas possíveis. 

Existem, todavia, algumas vantagens sempre que se opte por utilizar perguntas fechadas, na linha, 
aliás, do que refere Foddy (1996): 

 "Permitem que os inquiridos respondam à mesma pergunta de modo a que as respostas 
sejam validamente comparáveis entre si; 

 Produzem respostas com menor variabilidade; 

 Propõem aos inquiridos uma tarefa de reconhecimento, por oposição a um apelo à memória 
e, por isso, são de mais fácil resposta; 
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 Produzem respostas mais facilmente analisáveis, codificáveis e informatizáveis"; (Foddy, 
1996: 142). 

Permitem, por outro lado, aos inquiridos, neste caso particular, alunos do 4º ano, uma mais fácil 
compreensão relativamente às questões colocadas. 

Validação dos questionários: 

Importa sublinhar que, através deste estudo, tivemos oportunidade de validar a aplicação dos 
questionários (método de análise quantitativa), concebidos para identificar as crenças dos alunos, 
dos PTT, Pais/EE e T/P da AFD face à Escola, à EEFM e à AEC-AFD e, ainda, para definir a 
percepção que os mesmos tinham sobre os seus estilos vida. 

Os questionários a dirigir aos diferentes intervenientes (alunos, PTT, Pais/EE e T/P da AFD), 
concretizou o objectivo mais essencial do nosso estudo e resultou de um processo de adaptação 
de outros questionários, utilizados nos estudos de Diniz et al (2001), Bayo (2002) e Diniz, Onofre, 

Fernandes, Caetano, Mira, & Bayo, (2005). 

Em particular, o questionário dirigido aos T/P da AEC-AFD resultou, igualmente da adaptação do 
“Questionário ao docente de AFD do Programa de Generalização do Inglês nos 3º e 4º anos e de 
outras AECs do 1ºCEB”, do ME, no que diz respeito às “Visitas de Acompanhamento da AFD” 

(SPEF/CNAPEF, 2007). 

A adaptação inicial dos questionários foi posteriormente sujeita a um longo processo de 
afinamento com base na análise da literatura e da consulta a vários especialistas. 

Na elaboração dos questionários existiu a preocupação dominante de que os mesmos 
apresentassem uma lógica e ordenação coerente das questões, uma forma clara de 
questionamento e uma aparência tão agradável quanto possível. 

Uma primeira versão dos questionários foi apresentada a um grupo de especialistas nas áreas das 
Ciências da Educação, Ciências Sociais e Educação Física e Desporto, a alguns PTT do 1ºCEB e 
ainda alguns Professores de Português. Pretendeu-se que estes especialistas nos transmitissem a 
sua opinião relativamente à pertinência das questões e à construção dos diferentes questionários 
(dúvidas e lacunas apresentadas), assim como a linguagem utilizada – Será que a mesma é 
perceptível para a nossa amostra? 

Após a redacção de uma primeira versão, foram formuladas todas as questões e fixada a sua 
ordem, por forma a garantir que os questionários fossem de facto aplicáveis e que respondessem 
efectivamente aos problemas colocados pelo investigador. 

Antes da utilização dos questionários no estudo foi realizada uma aplicação preliminar a uma 
pequena amostra de alunos, PTT, Pais/EE e T/P da AFD de outras escolas pertencentes a outros 
Agrupamentos, mediante prévia autorização desses Agrupamentos Verticais de Escolas, PTT, 
Pais/EE e responsáveis pela AEC-AFD noutros Concelhos. 

Procurámos que esta amostra se assemelhasse o mais possível à amostra a ser investigada, 
tendo para isso recorrido ao Agrupamento Vertical de Escolas de Queluz, particularmente à Escola 
EB1 nº2 de Queluz, no que diz respeito aos PTT, alunos, Pais/EE e T/P da AEC-AFD. 
Recorremos, ainda, à ajuda dos PTT do Agrupamento Vertical de Escolas Dr Augusto Louro 
(Arrentela/ Seixal), particularmente às Escolas: EB1 Bairro Novo e EB1 Paio Pires.  

Quanto aos alunos, de uma forma consentida pela autorização dos seus Pais/EE, recorremos a 
um grupo de 10 alunos do 1ºCEB que frequentavam o 4º ano. Estes alunos preencheram o 
questionário na presença do investigador, sendo tiradas todas as dúvidas e registadas as 
dificuldades sentidas, muitas delas relacionadas com a forma como as questões estavam 
formuladas. Estes alunos levaram os questionários aos seus Pais/EE (10) que registaram 
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igualmente as dúvidas sentidas. Quanto aos PTT (5) e T/P da AEC-AFD (5), os mesmos levaram 
os questionários para casa e registaram as suas dúvidas ou apontaram alguma correcção a 
realizar. 

Em termos gerais, foram realizadas algumas alterações para tornar as questões mais facilmente 
perceptíveis para todos os intervenientes, adequando a linguagem aos alunos, PTT, Pais/EE e T/P 
da AEC-AFD. 

Posteriormente, os questionários, nas mesmas condições da primeira aplicação, foram novamente 
preenchidos, desta vez por 31 alunos e Pais/EE, e por 10 PTT e T/P da AEC-AFD. 

Consideramos ser, efectivamente, importante realizar um pré-teste numa pequena amostra 
constituída por inquiridos pertencentes a uma população alvo idêntica. As impressões do 
investigador constituem uma fonte indirecta de informação sobre a forma como os inquiridos 
"percebem" as perguntas. 

Foddy (1996) citando Converse & Presser (1986) sugere que, durante esta fase, sejam colocadas 
algumas questões, a saber: 

- "Alguma das perguntas resultou menos clara/perturbadora para os inquiridos? 
- Foi preciso repetir alguma? 
- Alguma vez os inquiridos interpretaram mal as perguntas? 
- Em que pergunta sentiu que teve maiores dificuldades de leitura? 
- Em alguma parte do questionário sentiu que o mesmo estava a tornar-se fastidioso? 

- Em alguma parte do questionário teve a sensação de que os inquiridos gostariam de ter 

oportunidade para falar?" (Foddy, 1996: 205) 

Finalmente, após introduzias pequenas correcções de pormenor, que vieram a mostrar-se 
convenientes, resultantes deste processo, e cerca de duas semanas depois, mais uma vez, os 
questionários foram preenchidos pelos mesmos alunos, na presença do investigador, pelos 
mesmos Pais/EE, PTT e T/P da AEC-AFD, não tendo sido registado qualquer dificuldade de 
interpretação. 

Assim surgiu a versão final dos questionários, apresentados em anexo, verificando-se que o 
Coeficiente de Correlação Intraclasse de todas as questões, da totalidade dos questionários (4) 
era significativo, variando entre 0,69 e 0,92. 

Para a aplicação dos questionários, na sua versão final, à população escolhida solicitámos a 
prévia autorização, através de um pequeno formulário contendo, de forma resumida, a descrição 
do estudo, primeiramente, à CMA – Departamento de Educação e Cultura, à Direcção da AAA, aos 
Agrupamentos Verticais de Escolas, aos Coordenadores de Escolas do 1ºCEB e, seguidamente, 
aos PTT das diferentes escolas e aos Pais/EE. 

Alunos 

No que diz respeito aos alunos, a assinatura dos Pais/EE, aposta num formulário, constituiria a 
prova do consentimento informado na participação do estudo. 

O questionário dirigido aos alunos foi aplicado, por administração directa, aos alunos que 
frequentavam o 4º ano, na presença do/a respectivo/a PTT. 

Tentámos criar um ambiente calmo, naturalmente propício à manutenção da atenção dos alunos, 
tão necessária para a realização da tarefa solicitada, uma vez que o questionario era algo extenso. 

As questões foram lidas em voz alta e, esperámos que todos os alunos respondessem a cada 
questão antes de se passar à seguinte.  
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Tivemos a preocupação permanente de conversar com os alunos a inquirir, com o objectivo de 
lhes fazermos ver as vantagens e a importância do estudo, convencendo-os a responderem ao 
conjunto de questões com o máximo de rigor e de objectividade, garantindo-lhes a 
confidencialidade das respostas e a sua utilização restrita para efeitos de pesquisa. 

O tempo médio de preenchimento dos questionários dirigidos aos alunos foi de trinta minutos 
aproximadamente. 

Segundo os Coordenadores de Escola do 1ºCEB do CA o universo total de alunos seria de 1355 
alunos, a frequentarem o 4º ano de escolaridade. 

A nossa amostra, porém, foi de 623 alunos do 1ºCEB a frequentarem o 4ª ano de escolaridade, 
(46,0% da totalidade dos alunos do 1ºCEB, de acordo com os dados obtidos pelos Coordenadores 
de Escola). Foi este o universo dos alunos autorizados a preencherem os questionários em 
obediência ao princípio de que o importante era que houvesse uma adequação da amostra aos 
objectivos estabelecidos. Não nos foi possível aplicar os questionários à totalidade dos alunos do 
4º ano das escolas públicas do CA, porque, por um lado, um dos Agrupamentos Verticais, 
envolvendo quatro escolas, não se mostrou interessado em participar no estudo e, por outro, 
devido a questões ligadas à dinâmica do normal funcionamento das escolas (eg. testes e visitas de 
estudo). 

Pretendiamos, numa perspectiva optimizada, obter os dados da situação mais próxima à saída do 
1ºCEB, por entendermos que, no 4º ano, os alunos obtiveram um conjunto de experiências e 
aprendizagens que lhes permitiriam ir ao encontro, com maior facilidade, do objectivo que nos 
propúnhamos, tendo, em princípio, uma maior maturidade para responder ao questionário 
apresentado ou mesmo para concretizar as tarefas que lhes foram propostas. 

Na tabela 5 podemos constatar que o rácio de participação dos alunos, no estudo, foi superior nos 

Agrupamentos EB2,3 Roque Gameiro (68,2%) e EB2,3 D. Francisco Manuel de Melo (68,0%). 

Tabela 5: Percentagem de questionários preenchidos pelos Pais/EE dos alunos do 4º ano relativamente aos 
Agrupamentos de Escolas que participaram no Estudo. Rácio de participação dos alunos do 4º ano por 
Agrupamento. 

Agrupamento de Escolas  N (Alunos)
10

 Participantes 
Rácio de 

participação (%) 

Frequência 

relativa (%) 

E. B 2,3 de Alfornelos 127 77 60,6 12,4 

E. B 2,3 de Almeida Garrett 107 56 52,3 9,0 

E. B. 2, 3 Cardoso Lopes 125 47 37,6 7,5 

E. B. 2/3 Professor Pedro D’ Orey da Cunha 258 58 22,5 9,3 

E. B. 2, 3 D. Francisco Manuel de Melo 147 100 68,0 16,1 

E. B. 2, 3 Miguel Torga 211 91 43,1 14,6 

E. B. 2, 3 Roque Gameiro 85 58 68,2 9,3 

E. B. 2, 3 Sophia de Mello Breyner Andresen 206 85 41,3 13,6 

Escola Secundária Dr. Azevedo Neves 89 51 57,3 8,2 

Total 1355 623 46,0 100,0 

Da totalidade dos alunos do 4º ano do CA que preencheram os questionários, por Agrupamento de 
Escolas, podemos constatar que houve uma maior percentagem de questionários preenchidos nos 
Agrupamentos de Escolas D. Francisco Manuel de Melo (16,1%), seguido do Agrupamento 
Vertical de Escolas Miguel Torga (14,6%) e do Agrupamento de Escolas Sophia de Mello Breyner 
Andresen (13,6%). Obtivemos uma menor percentagem de questionários preenchidos no 

                                                        
10

 Segundo informação obtida junto dos Coordenadores das Escolas do 1ºCEB do CA. 
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Agrupamento de Escolas Cardoso Lopes (7,5%), seguido do Agrupamento Vertical de Escolas 
Azevedo Neves (8,2%) e do Agrupamento Vertical de Escolas Almeida Garrett (9,0%).  

Em termos de género, a nossa amostra (623 alunos) aparece constituida de forma bastante 
homogénea: 52,5% (327 alunos) por elementos do género masculino e 47,5% (296 alunos) por 
elementos do género feminino (Tabela 6). 

No que respeita ao parâmetro idade, a amostra repartiu-se da seguinte forma: 9 anos (38,4%), 10 
anos (42,5%), 11 anos (12,4%), 12 anos (6,7%). Maioritariamente estamos em presença de alunos 
entre 9 e 10 anos (80,4%). 

Tabela 6: Caracterização dos alunos quanto ao género/idade. 

Alunos do 4º ano do 1ºCEB do CA N % 

Género 
Feminino ♀ 296 47,5 

Masculino ♂ 327 52,5 

Idade 

9 239 38,4 

10 265 42,5 

11 77 12,4 

12 42 6,7 

Total 623 100,0 

Pais/EE 

Os Pais/EE responderam a um questionário fechado, aplicado por auto-administração, tendo 
respondido, ainda, a uma entrevista estruturada (dois Pais/EE em 2006/07 e outros dois em 
2008/09). 

No caso dos Pais/EE o efectivo estudado foi de 602 (44,4% dos questionários entregues aos 
Directores / Presidentes/ Coordenadores de Escola do 1ºCEB e respondidos de uma forma 
considerada válida). Não nos foi possível obter os questionários da totalidade dos Pais/EE porque, 
por um lado, um dos Agrupamentos Verticais, que envolvia quatro escolas, não se mostrou 
interessado em participar no estudo e, por outro, porque o retorno, no dia marcado para a 
aplicação dos questionários aos alunos do 4º ano, não correspondeu à totalidade dos alunos que 
tinham a devida autorização para participarem no estudo. 

Na tabela 7, podemos constatar que o rácio de participação dos Pais/EE no estudo foi igualmente 

superior nos Agrupamentos EB2,3 Roque Gameiro (70,6%) e EB2,3 D. Francisco Manuel de Melo 
(68,0%). 
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Tabela 7: Percentagem de questionários preenchidos pelos Pais/EE dos alunos do 4º ano relativamente aos 
Agrupamentos de Escolas que participaram no Estudo. Ráccio de participação dos Pais/EE por 
Agrupamento. 

Agrupamento de Escolas  N (Pais/EE)
11

 Participantes 
Racio de 

participação (%) 

Frequência 

relativa (%) 

E. B 2,3 de Alfornelos 127 53 41,7 8,8 

E. B 2,3 de Almeida Garrett 107 49 45,8 8,1 

E. B. 2, 3 Cardoso Lopes 125 33 26,4 5,5 

E. B. 2/3 Professor Pedro D ’Orey da Cunha 258 53 20,5 8,8 

E. B. 2, 3 D. Francisco Manuel de Melo 147 100 68,0 16,6 

E. B. 2, 3 Miguel Torga 211 112 53,1 18,6 

E. B. 2, 3 Roque Gameiro 85 60 70,6 10,0 

E. B. 2, 3 Sophia de Mello Breyner Andresen 206 94 45,7 15,6 

Escola Secundária Dr. Azevedo Neves 89 48 54,0 8,0 

Total 1355 602 44,4 100,0 

Da totalidade dos Pais/EE dos alunos do 4º ano do CA, que preencheram os questionários por 
Agrupamento de Escolas, podemos constatar que houve uma maior percentagem de questionários 
preenchidos no Agrupamento Vertical de Escolas Miguel Torga (18,6%) seguido do Agrupamentos 
de Escolas D. Francisco Manuel de Melo (16,6%), do e do Agrupamento de Escolas Sophia de 
Mello Breyner Andresen (15,6%). Obtivemos uma menor percentagem de questionários 
preenchidos no Agrupamento Vertical de Escolas Dr Azevedo Neves (8,0%) seguido do 
Agrupamentos: de Alfornelos (8,8%) e do do Agrupamento Vertical de Professor Pedro D’Orey da 
Cunha (8,8%).  

A maioria dos questionários dirigidos aos Pais/EE dos alunos do 4º ano do 1ºCEB, foram 
preenchidos pela mãe 76,2% (459) e, apenas, 18,9% (114) foram preenchidos pelo pai e, ainda, 
por “outro EE” (eg. avós, irmãos) 4,8% dos questionários (29). 

A maioria dos Pais/EE (71,1% dos pais e 59,0% das mães) dos alunos do 4º ano do 1ºCEB no CA 
(Tabela 8), têm idades compreendidas entre 36 e 50 anos. Constatamos que existe uma maior 

percentagem de mães, com idades até aos 35 anos (39,8%), que de pais (22,6%), acontecendo, 
justamente, o contrário no que se refere aos Pais/EE com idades superiores aos 50 anos (6,3% 
dos pais e 1,2% das mães). 

Tabela 8: Idade dos Pais/EE. 

Idade dos Pais/EE 
Pai ♂ Mãe ♀ 

N % N % 

Até 35 anos 119 22,6 235 39,8 

36 - 50 anos 374 71,1 348 59,0 

> 50 anos 33 6,3 7 1,2 

Total 526 100,0 590 100,0 

De realçar que a maior percentagem de Pais/EE, que não chega a ser metade da nossa amostra, 
concluiu o Ensino Secundário (Tabela 9), mais precisamente 25,3% dos pais e 30,3% das mães. 
Esta situação deverá estar relacionada, certamente, com o abandono escolar decorrido ou no 
1ºCEB, ou no 2ºCEB ou no 3ºCEB. 

                                                        
11

 Segundo informação obtida junto dos Coordenadores das Escolas do 1ºCEB do CA. 
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Apenas uma pequena percentagem dos Pais/EE seguiram os estudos, após conclusão do 
Secundário, 7,8% dos pais e 8,8% das mães. 

Tabela 9: Nível de escolaridade dos Pais /EE dos alunos do 4º ano no CA. 

Habilitações académicas 
Pai ♂ Mãe ♀ 

N % N % 

1ºCEB 120 20,0 101 16,8 

2º CEB 83 13,8 96 16,0 

3º CEB 127 21,1 155 25,8 

Ensino secundário 152 25,3 182 30,3 

Bacharelato 12 2,0 14 2,3 

Licenciatura 31 5,2 38 6,3 

Mestrado 2 0,3 1 0,2 

Doutoramento 2 0,3 13 2,2 

NR 72 12,0 0 0.0 

Total 601 100,0 600 100,0 

Analisámos a profissão dos Pais/EE, segundo a “Classificação Nacional das Profissões”, tendo 
sido acrescentadas as seguintes situações: “Desempregados” e “Reformados”. 

De acordo com a tabela 10, a maior percentagem dos Pais (27,9%) que respondeu aos 

questionários encontra-se enquadrada no agrupamento “Operários, Artífices e Trabalhadores 
Similares”, a que se segue o grupo de “Pessoal dos Serviços e Vendedores” (12%). No que diz 
respeito às Mães a maior percentagem, 37%, encontra-se no grupo “Trabalhadoras não 
Qualificadas”, a que se segue o grupo “Pessoal dos Serviços e Vendedores” (19,6%). 

Tabela 10: Profissão dos Pais/EE. 

Profissão 
Pai ♂ Mãe ♀ 

N % N % 

Quadros Superiores da Administração Pública, Dirigentes e Quadros Superiores de Empresas 22 3,7 17 2,8 

Especialistas das Profissões Intelectuais e Científicas 32 5,3 34 5,6 

Técnicos e Profissionais de Nível Intermédio 59 9,8 35 5,8 

Pessoal Administrativo e Similares 40 6,6 89 14,8 

Pessoal dos Serviços e Vendedores  72 12,0 118 19,6 

Agricultores e Trabalhadores Qualificados da Agricultura e Pescas 6 1,0 1 ,2 

Operários, Artífices e Trabalhadores Similares 168 27,9 15 2,5 

Operadores de Instalações e Máquinas e Trabalhadores da Montagem 48 8,0 10 1,7 

Trabalhadores não Qualificados 22 3,7 223 37,0 

Desempregados 16 2,7 28 4,7 

Reformados 5 ,8 6 1,0 

NR 112 18,6 26 4,3 

Total 602 100,0 602 100,0 

Professores do 1º CEB a leccionar o 4º ano de escolaridade  

Os PTT do CA foram solicitados a responder a um questionário misto (maioritariamente fechado), 
por auto-administração (55 PTT), bem como a darem a sua colaboração numa entrevista 
estruturada (dois PTT em 2006/07 e um em 2008/09). 



Métodos e Procedimentos  CAPÍTULO III 

 

88 

 

Foram visados no estudo 55 PTT, correspondendo a 73,3% da população, segundo os dados 
obtidos pela Câmara Municipal da Amadora (Departamento de Educação e Cultura-Divisão Sócio-
Educativa). 

Tabela 11: Percentagem de questionários preenchidos pelos PTT aleccionar o 4º ano relativamente aos Agrupamentos 
de Escolas que participaram no Estudo. Ráccio de participação dos PTT por Agrupamento. 

Agrupamento de Escolas (Sede) 

N (PTT)
12

  

a leccionar o 4º 

ano no CA 

Participantes 
Rácio de  

participação (%) 

Frequência 

relativa (%) 

E. B 2,3 de Alfornelos 7 6 85,7 10,9 

E. B 2,3 de Almeida Garrett 6 6 100,0 10,9 

E. B. 2, 3 Cardoso Lopes 7 5 71,4 9,1 

E. B. 2/3 Professor Pedro D’ Orey da Cunha 17 6 35,3 10,9 

E. B. 2, 3 D. Francisco Manuel de Melo 8 8 100,0 14,5 

E. B. 2, 3 Miguel Torga 11 10 90,9 18,2 

E. B. 2, 3 Roque Gameiro 5 5 100 9,1 

E. B. 2, 3 Sophia de Mello Breyner Andresen 9 5 55,6 9,1 

Escola Secundária Dr. Azevedo Neves 5 4 80,0 7,3 

Total 75 55 73,3 100,0 

Da totalidade dos PTT dos alunos do 4º ano do CA, que preencheram os questionários por 
Agrupamento de Escolas (Tabela 11), verificamos que houve uma maior percentagem de 

questionários preenchidos no Agrupamento Vertical de Escolas Miguel Torga (18,2%) e do 
Agrupamentos de Escolas D. Francisco Manuel de Melo (14,5%). 

Obtivemos uma menor percentagem de questionários preenchidos no Agrupamento Vertical de 
Escolas Dr Azevedo Neves (7,3%), seguido dos seguintes Agrupamentos, todos com 9,1% de 
questionários preenchidos: EB 23 Cardoso Lopes; EB 23 Roque Gameiro; EB 23 Sophia de Mello 
Breyner Andresen. 

Em termos de género, o número de PTT do género masculino, participantes no estudo, (7,3%) é 
manifestamente inferior ao número de PTT do género feminino (92,7%), surge como elemento 
caracterizador da amostra (Tabela 12). 

Tabela 12: Caracterização dos PTT quanto ao género/idade. 

PTT a leccionar o 4º ano do 1ºCEB do CA 

 N % 

Género 
Feminino ♀ 51 92,7 

Masculino ♂ 4 7,3 

Idade 

Até 30 anos 16 29,1 

31-40 anos 12 21,8 

41-50 anos 15 27,3 

> 50 anos 11 20,0 

NR 1 1,8 

Total 55 100,0 

É interessante referir, entretanto, que o número de PTT do género masculino inquiridos no estudo 
de Bayo (2002), no CA, foi ligeiramente superior (13,8%). 

                                                        
12

 Departamento de Educação e Cultura-Divisão Sócio-Educativa 
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Esta constatação segue a tendência registada a nível nacional em que a grande maioria dos 
professores do ensino primário são mulheres. As razões deste facto vêm de longe:  

"A progressiva desvalorização do estatuto económico e profissional dos professores do ensino 
primário; a ideologia do trabalho com crianças pequenas que incita as "vocações femininas" e, 
em Portugal, a distribuição geográfica das Escolas Normais sempre tornou esta formação mais 

acessível às raparigas do que outros cursos médios" (Benavente, 1999: 87).  

Dados do ME13 sobre a estatística da Educação, no que diz respeito ao Pessoal Docente do 
1ºCEB, em exercício em Portugal, em 2005/06, reflecte um pouco essa tendência: 4.121 
Professores são do género masculino e 35.275 do género feminino. 

A maioria destes PTT tem idades compreendidas entre os 25 e 40 anos (50,9%). 

No que diz respeito à formação académica14, constatamos que 50,9% dos PTT realizaram a sua 
formação inicial nas Escolas Superiores de Educação, enquanto que 34,5% da amostra frequentou 
o Magistério Primário e 16,4% a Universidade (Figura 3). 

 

Figura 3: Formação académica dos PTT. 

Observamos que a média de tempo de serviço como Professor do 1ºCEB da nossa amostra é de 
15,8 anos, o que significa que, em média, os PTT ainda não terão chegado a um percurso que 
corresponda a metade da sua carreira profissional. 

A média de tempo de serviço dos PTT, inquiridos na escola onde se encontram a trabalhar, é de 
6,2 anos. 

Relativamente à situação profissional dos PTT no CA, verificamos, que a maioria dos PTT (61,8%) 
pertence ao “Quadro de Nomeação Definitiva”,15 21,8% dos PTT pertence ao “Quadro de Zona 
Pedagógica” e, apenas, 16,4% dos PTT no CA se encontra numa situação de maior instabilidade 
profissional, dado ao seu estatuto de “Contratados”. 

A maioria dos PTT no CA (65,5%) mora relativamente perto de casa. Particularizando, temos 
40,0% dos PTT a trabalhar a uma distância que vai até dois quilómetros do seu local de residência 
e 25,5% a uma distância que medeia o intervalo que vai dos três aos cinco quilómetros, o que dá 
uma certa estabilidade ao desempenho das suas competências. No entanto, temos a realçar que 
21,8% lecciona a mais de 20 quilómetros do seu local de residência o que leva a que o PTT 

                                                        
13

 ME: Portal da Educação – Estatísticas da Educação 2005/2006 Edição on-line  

    in http://www.gepe.min-edu.pt/np3content/?newsId=7&fileName=estatisticas_educacao_0506.pdf acedido a 7/02/2008.  
14

 Nenhum dos PTT afirmou ter frequentado o CIPOF – Centro Integrado de Formação de Professores. 
15

 Diz respeito ao “Quadro de Escola” (QE). 

http://www.gepe.min-edu.pt/np3content/?newsId=7&fileName=estatisticas_educacao_0506.pdf
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arraste consigo uma série de preocupações que tal situação provoca e que poderão afectar o seu 
desempenho profissional. 

Dos PTT inquiridos, a leccionar o 4º ano de escolaridade no CA, ensinam cumulativamente a 
alunos que se encontram no segundo ano (9,1%) e no terceiro ano (23,6%). 

 

Figura 4: Anos de escolaridade que o PTT lecciona comulativamente com o 4º ano em 2006/07. 
 

Técnicos/Professores da Actividade de Enriquecimento Curricular-Actividade Física 
e Desportiva 

Os T/P da AEC-AFD, que participaram no estudo, responderam a um questionário misto 
(maioritariamente fechado) aplicado por auto-administração, bem como colaboraram numa 
entrevista estruturada (dois T/P da AEC-AFD em 2006/07 e um em 2008/09). 

Não bastaria conceber um bom instrumento. Seria necessário, ainda, pô-lo em prática de forma a 
obter-se uma proporção de respostas suficiente para que a análise posterior fosse válida. 

Participaram no nosso estudo a totalidade dos T/P da AEC-AFD. Tal situação foi conseguida 
graças ao grande empenhamento e disponibilidade do Coordenador das AEC-AFD, o qual 
conseguiu concentrar todo o processo nas instalações da AAA. 

Podemos, assim, constatar que, ao nível da nossa amostra, conseguimos obter dados de todos os 
intervenientes no estudo (57) relativamente às percepções e crenças (100,0%). 

Em termos de género, (Tabela 13) a nossa amostra aparece constituida maioritariamente (68,4%) 
por T/P da AEC-AFD do género masculino (39). Apenas 31,6% dos elementos da nossa amostra 
são do género feminino (18). 

Tabela 13: Caracterização dos T/P da AEC-AFD quanto ao género/idade. 

T/P da AEC-AFD 

 N % 

Género 
Feminino ♀ 18 31,6 

Masculino ♂ 39 68,4 

Idade 

22 - 25 anos 19 33,3 

26 - 30 anos 30 52,6 

31 - 36 anos 8 14,0 

Total 55 100,0 
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Verifica-se que a maioria dos T/P da AEC-AFD (52,6%) têm idades compreendidas entre os 26 e 
os 30 anos (30), embora em 33,3% dos casos (19) se encontra no intervalo entre os 22 e os 25 
anos, representando um sub-conjunto, na verdade, muito jovem. O intervalo que diz respeito aos 
T/P da AEC-AFD mais velhos encontra-se no intervalo que vai dos 31 aos 36 anos (14,0%). Com 
efeito, há que reconhecer que este extracto da nossa amostra é, na sua totalidade, muito jovem. 

Cerca de 28,1% dos T/P da AEC-AFD, não cumpre a disposição regulamentar de possuirem uma 
licenciatura (16).16 

Podemos destacar, todavia, que 87,5% dos T/P da AEC-AFD que não possuem Licenciatura (14) 
são estudantes na área da EF/Desporto e 12,5% são estudantes na área do Exercício e Saúde (2).  

Podemos, ainda, constatar, que 75% dos T/P da AEC-AFD que não possuem Licenciatura, são 
estudantes no 4º ano (12). Também observamos que os restantes quatro, 6,3% dos estudantes (1) 
encontra-se a frequentar o 1º ano, e os restantes frequentam o 3º ano e o 5º ano respectivamente. 
Um dos inquiridos não responde a esta questão. 

Relativamente aos 71,9% dos T/P da AEC-AFD que possuem Licenciatura (41), a maioria desses 
professores (90,2%) são licenciados em EF/Desporto (37) e apenas uma minoria (9,7%) é 
licenciado em Motricidade Humana (7,3%) e em Dança (2,4%). 

De acordo com a representação expressa na tabela 14, a maioria dos T/P da AEC-AFD (71,9%) 

estão vinculados à AEC-AFD, através de um contrato de prestação de serviços (41). Com valores 
muito inferiores verificamos que 15,8% T/P da AEC-AFD são contratados (9) e, apenas 12,3%, 
afirma apresentar outra situação Profissional (7). 

Tabela 14: Caracterização dos T/Pda AEC-AFD quanto à sua situação Profissional. 

Situação Profissional dos T/P da AEC-AFD 

 N % 

Situação profissional 

Contratado 9 15,8 

Contrato prestação de serviços 41 71,9 

Outra 7 12,3 

Total 57 100,0 

Dos T/P da AEC-AFD que afirmam apresentar “outra” situação Profissional, 42,9% refere que, ou 
são efectivos numa Entidade Privada (3), ou têm um contrato com a Entidade Privada (3). Apenas 
14,3% afirma estar a realizar um estágio Profissional (1). 

B) Composição Corporal: 

A alimentação equilibrada e adequada, aliada ao exercício físico, é essencial à saúde e bem estar. 

Há alguns anos atrás, a obesidade infantil afectava um número relativamente pequeno de 
crianças, mas, actualmente, chega-se a falar de epidemia ao ponto de no nosso país, segundo 
Carmo (2006), se verificar que, em termos gerais, cerca de 31% das crianças são obesas e pré-
obesas. Estas crianças virão, eventualmente, a ser adultos obesos, em muito maior número do 
que actualmente, a não ser que, evitando a comida hipercalórica e o sedentarismo, venham a 
alterar o seu estilo de vida.  

Entendemos que a EF deve ser entendida, também, como um processo enquadrado no âmbito da 
Saúde Publica, particularmente porque, através desta disciplina, os alunos aprendem a enquadrar 
a actividade física como parte integrante da sua vida quotidiana. 

                                                        
16

 Com o Decreto-Lei n.º 212/2009 de 3 de Setembro “O ME procedeu à definição de regras que permitem a contratação de técnicos 

que assegurem o desenvolvimento das AECs, de forma expedita mas rigorosa, com o objectivo de assegurar o rápido e eficaz 
desempenho daquelas actividades”. 
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Ao nível da Aptidão Física iremos abordar apenas a composição corporal dos alunos do 4º ano do 
1ºCEB no CA. 

A avaliação da Composição Corporal permitirá estimar a percentagem de massa corporal. Manter 
uma composição corporal saudável é essencial para a prevenção da obesidade, a qual está 
associada a um maior risco de doenças das artérias coronárias. 

Tentaremos, assim, identificar o Índice de Massa Corpora (IMC) ou Índice de Quetelet e a 
Percentagem Massa Gorda (Body Fat – BF) dos alunos. 

 Índice de Massa Corporal (IMC):  

O IMC estabelece uma relação entre a altura e o peso e indica se o peso do indivíduo está ou 
não adequado à sua estatura. 

Este índice é calculado através da fórmula: 

IMC = Peso (kg)/ estatura² (m) 

 Percentagem de Massa Gorda, através do método de Bioimpedância:  

Percentagem de Gordura Corporal =  
= {massa gorda corporal (Kg) /peso (Kg)} x 100 

O excesso de massa gorda corporal pode ser facilmente avaliado pelo teste da bioimpedância. 
Este teste é realizado com um aparelho próprio. No nosso caso optámos pelo “Monitor de 
Composição Corporal BF500 da OMROM Healthcare®”, o qual permite conhecer, de uma forma 
fácil e rápida, a composição corporal e a quantidade de gordura corporal presente. Esta avaliação 
é, por vezes, muito útil porque nem sempre um peso excessivo para a altura corresponde a uma 
situação de gordura corporal excessiva.  

A obesidade infantil, associada, geralmente, a factores de hereditariedade ou a aspectos sócio-
culturais, como a má alimentação, está quase sempre ligada à falta de actividade física diária. 
Aludem nesse sentido, os estudos de Diniz; Onofre, Carvalho, Mira & Carreiro da Costa, (2001) e 
Bayo & Diniz (2004). 

Constituindo um flagelo dos tempos modernos, justifica-se que se empreenda, a diferentes níveis 
de actuação, um combate cerrado à obesidade infantil, surgindo, como solução de primeira linha, a 
prática de actividade física regular, nos precisos temos do que se encontra contemplado no 
currículo do 1ºCEB. Incompreensivelmente, porém, nem sempre se regista o cumprimento integral 
do quadro legislativo vigente.  

Segundo Malina & Bouchard (1991), o jogo, o exercício, o desporto e a EF, são formas de 
actividade física que podem ter influência benéfica no estilo de vida das crianças com reflexos 
positivos na idade adulta. 

A obesidade não afecta apenas os adultos. Hoje em dia, a obesidade infantil constitui um dos 
problemas nutricionais mais comuns que afligem quase todos os países do mundo.  

Para a avaliação da Percentagem de Gordura Corporal dos alunos do 4º ano consideramos 
adequado utilizar o método da Bioimpedância (BI) através do “Monitor de Composição Corporal 
BF500 da OMROM Healthcare®”, equipamento que está aferido para idades a partir dos 10 anos. 

Os músculos, os vasos sanguíneos e os ossos são tecidos corporais com grande volume de água 
que conduzem a electricidade facilmente. A gordura corporal é constituída por tecidos com baixa 
condutibilidade eléctrica. 
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Assim o “Monitor de Composição Corporal BF500 da OMROM Healthcare®” envia uma corrente 
eléctrica extremamente baixa, pelo corpo, sem que a mesma seja sentida ao ser accionado, para 
determinar a percentagem de tecidos gordos. 

Para determinar a composição corporal, a balança utiliza a impedância eléctrica juntamente com 
as informações da estatura, peso, idade e género do indivíduo, gerando resultados com base nos 
dados da OMRON® sobre a composição corporal. 

A proporção de água na parte superior e na parte inferior do corpo é diferente durante a manhã e à 
noite; logo a impedância eléctrica do corpo também varia. 

Assim, e uma vez que o “Monitor de Composição Corporal BF500 da OMROM Healthcare®” usa 
eléctrodos tanto nas mãos como nos pés para efectuar as medições, segundo a OMRON®, pode 
reduzir a influência dessa variações dos resultados efectuados durante o dia. Essas variações 
podem dever-se à quantidade de água do corpo ter tendência a acumular-se nos membros 
inferiores. 

O método de bioimpedância combina, de forma segura, a resistência eléctrica com a distância 
percorrida pelas ondas eléctricas. Logo, é necessário manter uma postura correcta e assegurar 
condições de medição consistentes para obter melhores resultados.  

Este método irá permitir-nos verificar o Índice de Massa Corporal (IMC) e a percentagem de 
Gordura Corporal com alguma simplicidade, embora estejamos conscientes de algumas das suas 
limitações. 

Equipamento/Instalações: 

A avaliação da CC dos alunos foi realizada em contexto de sala de aula, maioritariamente, nas 
instalações da AAA, mediante a respectiva autorização dos Pais/EE e dos PTT ou dos T/P das 
AEC-AFD dependendo do local onde fosse realizada essa recolha de dados. 

Inicialmente pretendíamos que a avaliação da CC dos alunos estivesse directamente integrada no 
questionário que lhes foi aplicado, o que nos permitiria obter elementos de análise mais profunda, 
ligando alguns dos itens do questionário ao resultado desta avaliação. 

No entanto, devido às limitações anteriormente descritas: falta de tempo para o cumprimento de 
outras tarefas (eg. preparação para as Provas de Aferição de Português e Matemátiva, Visitas de 
Estudo e AmadoraEduca, etc.), não conseguimos, em contexto de sala de aula, juntamente com o 
PTT, cumprir este objectivo. Assim, a Avaliação da CC foi em grande parte, realizada nas 
instalações da AAA, com a preciosa ajuda dos T/P da AFD. 

A inovação, o entusiasmo demonstrado pelos alunos e a facilidade de aplicação deste protocolo 
constituiu um ponto forte da presente investigação. 

A recolha dos dados referentes à CC implicou a utilização do seguinte material: 

 Fita métrica para medirmos a estatura; 

 Fita adesiva para segurar a fita métrica à parede; 

 Superfície plana para efectuarmos a medição com mais precisão 

 “Monitor de Composição Corporal BF500 da OMROM Healthcare®”; 

 Ficha de Registo; 

 Lápis. 

Como efectuar a medição: 

1. Utilização de uma fita métrica para identificarmos a estatura da criança:  

 Criança descalça, na posição antropométrica sobre uma superfície lisa (solo); 
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 Calcanhares juntos e pontas dos pés naturalmente afastadas;  

 Peso distribuído sobre ambos os pés; 

 Cabeça orientada segundo o plano de Frankfurt; 

 Inspiração profunda; 

 Compressão da superfície lisa sobre a cabeça; 

 Realizar a medição. 

2. Utilização do “Monitor de Composição Corporal BF500 da OMROM Healthcare®” 

 Ligar a fonte de alimentação premindo o respectivo botão (“CAL”); 

 Quando o “0,0 Kg” aparecer no visor, tirar a unidade do visor para fora; 

 Introduzir os dados relativos à idade, género e estatura antes de efectuar uma medição; 

 Agarrar nas pregas do visor: 

 Colocando ambos os dedos médios ao longo dos entalhes dos eléctrodos das pegas; 

 Agarrando nos eléctrodos interiores firmemente com o polegar e o indicador; 

 Agarrando nos eléctrodos exteriores com o dedos anelar e o mínimo; 

 Colocar-se em cima da unidade principal, descalço, com os pés sobre os respectivos 
eléctrodos (são três). 

 Peso distribuído uniformemente sobre ambos os pés; 

 O visor irá indicar o peso e, em seguida, este resultado pisca duas vezes; 

 Quando o “Start” aparecer no visor a criança poderá estender os braços a direito, num 

ângulo de 90 graus em relação ao corpo mantendo os joelhos e as costas direitas e o olhar 
dirigido para a frente de forma a conseguir ver o visor. 

 Depois da medição estar concluída, o peso é indicado novamente. Nesta altura, a criança 
pode então sair de cima da unidade principal; 

 Premir o botão apropriado para visualizar o resultado da medição; 

 Quando a medição estiver concluída, sair da unidade principal e desligar a alimentação, 
colocando a unidade do visor no respectivo suporte tendo cuidado para não dobrar o fio; 

3. Depois de cada medição limpar a unidade principal com um pano macio e seco. 

Evitar: 

 Movimentos durante a medição; 

 Braços flectidos; 

 Braços demasiado baixos ou elevados; 

 Visor virado para cima; 

 Joelhos flectidos; 

 Colocar-se no bordo da unidade principal. 

Relativamente aos dados técnicos do “Monitor de Composição Corporal BF500 da OMROM 
Healthcare®” considerámos as seguintes situações relevantes: 

 Precisão do peso:  

0,0 Kg a 40,0 Kg :± 400g 

40,1 Kg a 135, 0 Kg: ± 1% 

 Precisão (erro padrão do cálculo): Percentagem de Gordura corporal: 3,5%. 

 Percentagem de gordura corporal: 5,0% a 60% com um incremento de 0,1%. 

 Estatura: 100,0 cm a 199,5 cm. 
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Quando analisámos o IMC e a %MG, utilizando o critério de classificação Fitnessgram®, para a 
CC, identificámos apenas três níveis: como indicador de “magreza”, os valores que dizem respeito 
ao limite inferior da Zona Saudável da Aptidão Física® (ZSAF®) e o indicador de 
“sobrepeso/obesidade” o seu limite superior. No centro destes valores temos o indicador “óptimo” a 
que corresponde a ZSAF®. 

Os valores inscritos na ZSAF®, para cada capacidade motora, consideram-se de importância 
fundamental, dado que a natureza e o significado do nível de AF e suas implicações, como suporte 
da saúde e bem-estar e como condição facilitadora da aprendizagem, tornam prioritário que, em 
cada ano de escolaridade, os alunos atinjam essa zona saudável. 

Características Morfológicas 

Dada a complexidade dos protocolos da observação e recolha de medidas, no que diz respeito às 
características morfológicas dos alunos, foi estudada uma amostra representativa dos alunos do 4º 
ano das escolas públicas do 1ºCEB do CA. Estes alunos foram seleccionados, aleatoriamente, de 
entre os alunos da amostra base de acordo com a tabela 15. 

Assim obtivemos dados de 28,1% dos alunos que participaram no estudo (175), de 50,0% das 
escolas (13) e abarcámos 88,9% dos Agrupamentos do CA (8). 

Na selecção da amostra tivemos como preocupação única que os alunos cumprissem dez anos 
até final do mês de Agosto de 2007 (por exigência do protocolo do “Monitor de Composição 
Corporal BF500 da OMROM Healthcare®”). 

Tabela 15: Rácio de participação dos alunos no estudo da Composição Corporal. 

 
Participantes no 

estudo 

Participantes  

no estudo da CC 

Rácio de  
Participação 

(%) 

Agrupamento de Escolas (Sede) no CA 9 8 88,9 

Escolas do 1ºCEB 26 13 50,0 

Alunos do 4ª ano 623 175 28,1 

7. ANÁLISE DA INFORMAÇÃO 

Após a recolha dos dados, foram os mesmos informatizados e sujeitos a processamento 
estatístico, com recurso à utilização do Microsoft Office Excel, 2007 e do Software Statistics 
Programme for Social Sciences (SPSS 15.0 for Windows) para uma análise quantitativa dos 
resultados dos questionários realizámos uma análise estatística descritiva, recorrendo à análise de 
frequências e percentagens para cada variável. 

Para a validação dos diferentes questionários utilizámos o Coeficiente de Correlação Interclasses. 

Procedemos a uma análise hierárquica de Clusters – método Ward para os Agrupamentos 
Verticais de escolas envolvidos no estudo, com base nas variáveis que traduzem a atitude dos 
alunos face à escola e a atitude do educando perante a escola, bem como o teste de Wilcoxon 
Mann Whiney (não paramétrico) para comparar as funções de distribuição de uma variável, pelo 
menos ordinal, medida em duas amostras independentes (média das ordenações). 

Recorremos ao teste não paramétrico Kruskal Wallis, quando não se verificava o pressuposto da 
homogeneidade de variância da ANOVA one-way, quando cruzámos o sentimento afectivo dos 

alunos face à EEFM, em função dos Agrupamentos Verticais a que pertencem; bem como quando 
analisámos o gosto dos alunos pelas sessões de AEC-AFD, igualmente em função dos 
Agrupamentos (média das ordenações). 

Utilizámos o X2 (teste não paramétrico) para testar se a distribuição das frequências observadas 
relativamente à questão: “actividades realizadas pelos alunos quando regressam a casa” em 



Métodos e Procedimentos  CAPÍTULO III 

 

96 

 

termos de “Actividades sedentárias” e “Actividades que implicam esforço físico generalizado” 
apresentavam diferenças estatisticamente significativas ou não.  

Utilizámos ainda o mesmo teste X2 para testar se a distribuição das frequências observadas 
relativamente às questões: “Actualmente, praticas alguma actividade física desportiva, com 
regularidade, fora da escola, orientada por um(a) professor(a) ou treinador(a)?” e “No presente ano 
lectivo, tens EEFM com o teu Professor da sala de aula?”, apresentavam diferenças 
estatisticamente significativas ou não.  

Quanto aos dados relativos à CC, foi realizada uma análise quantitativa dos resultados do Peso e 
da Estatura, em termos de frequência, média, máximo, mínimo e desvio padrão. Para o IMC e 
%MG analisámos a frequência para cada intervalo relativamente à ZSAF®.. 

Nas entrevistas, foi ainda realizada, uma análise de conteúdo indutivo, baseando-nos em 
procedimentos de análise temática. 
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 CAPÍTULO IV 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

1. INTRODUÇÃO 

Apresentaremos, neste capítulo, os dados recolhidos no trabalho de campo, utilizando, para tanto, 
a metodologia mais adequada, de acordo com as orientações comummente aceites e 
recomendadas em trabalhos científicos desta natureza, designadamente de âmbito sociológico, 
em termos que nos permitam, ao mesmo tempo, medir e comparar as relações entre as diferentes 
variáveis em análise. 

"Descrever os dados de uma variável equivale, não só, a apresentar a sua distribuição com a 
ajuda de quadros e gráficos, mas também exprimir esta distribuição numa medida sintética. O 
essencial desta descrição consiste em pôr bem em evidência as características da distribuição 

da variável." (Quivy & Campenhoudt, 1998: 216). 

2. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

O método que iremos seguir nesta apresentação obedece a uma sistematização que não poderá 
deixar de acompanhar, a par e passo, os resultados obtidos no trabalho de campo, e que, em 
razão de uma lógica sequencial, surgirão divididos nas diversas dimensões a analisar: 

2.1. Dimensão representações 

A) Inquirição 

ALUNOS 

Variáveis relativas à expectativa dos alunos no que diz respeito: 

a) Ao processo educativo, visando identificar: 

- A sua expectativa face à escola: 

Como se pode verificar na tabela 16, cerca de 92,9% dos alunos, quando foram solicitados no 

sentido de expressarem o seu sentimento quando vão para a escola, apresentam uma expectativa 
claramente favorável: ou “Gostam muito” de ir à escola (61,3%) ou “Gostam” de ir à escola 
(31,6%). Apenas um pequeno número de alunos manifesta o sentimento de “Gostar pouco” (5,5%) 
ou “Não gostar nada” (1,6%).  

Os resultados encontrados são coincidentes com os do estudo de Bayo (2002), realizado no CA. 
Nessa altura, obtivemos um valor muito aproximado, embora ligeiramente inferior, pois 91,8% dos 
alunos apresentavam uma atitude visivelmente favorável face à escola. 

Tabela 16: Gosto pela Escola. 

 N % 

Gostas de ir à escola? 

Não gosto nada 10 1,6 

Gosto pouco 34 5,5 

Gosto 197 31,6 

Gosto muito 382 61,3 

Total 623 100,0 
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Fazendo igualmente referência ao estudo de Diniz et al (2001), verificamos que este valor se 
apresenta muito idêntico aos 94,3% dos alunos que, naquele estudo, revelava uma expectativa 
marcadamente positiva. 

Tabela: 17: Sentimento afectivo dos alunos face à Escola. 

 

Não concorda 

nada 

Concorda mais 

ou menos 
Concorda 

Concorda 

totalmente 

  N % N % N % N % 

Vou voltar a ver os meus/minhas colegas 27 4,3 72 11,6 214 34,3 310 49,8 

Gosto da Escola 13 2,1 55 8,8 195 31,3 360 57,8 

Trabalho bem na sala/classe 14 2,2 167 26,8 286 45,9 156 25,0 

Faço actividades de que gosto 16 2,6 51 8,2 171 27,4 385 61,8 

Gosto do meu professor 7 1,1 24 3,9 94 15,1 498 79,9 

Gosto que me façam perguntas ou de ir ao quadro 30 4,8 99 15,9 229 36,8 265 42,5 

No recreio, converso e brinco aos jogos de que gosto 9 1,4 31 5,0 123 19,7 460 73,8 

Penso que o que se aprende na escola é interessante 4 0,6 24 3,9 107 17,2 488 78,3 

Por outro lado, observando as principais razões indicadas por estes alunos para manifestarem um 
sentimento positivo face à escola (“concordo totalmente”), verificámos que 79,9% coloca em 
evidência a circunstância “de gostarem do seu professor”. Seguidamente, e com um valor muito 
próximo, (78,3%) encontrámos razões associadas ao facto de que “o que se aprende na escola é 
interessante” e 73,8% refere que “no recreio conversam e brincam aos jogos de que gostam” 
(Tabela 17).  

Curiosamente, obtivemos resultados muito idênticos àqueles que foram reconhecidos no estudo de 
Bayo (2002). Todavia, como primeiro factor a justificar o sentimento positivo face à escola (97,4%) 
estaria o facto de “o que se aprende na escola ser interessante”, seguido do “gosto pelo seu 
professor”, com 96,1% dos casos, seguido da circunstância de os alunos, no recreio, “conversarem 
e brincarem aos jogos de que gostam” (94,9%). 

Especificando um pouco mais, se, por um lado, podemos observar que, na categoria “concordo 
totalmente”, a maioria dos alunos (79,9%) põe em evidência o facto “de gostarem do seu 
professor”, por outro, na categoria “concordo”, cerca de metade dos alunos (45,9%) salienta que a 
sua percepção positiva resulta de acharem que “trabalham bem na sala/classe”. 

No que diz respeito às razões mais relevantes associadas a uma percepção negativa da escola 
pelos alunos, 29% valoriza negativamente o facto de “não trabalharem bem na sala/classe”, e 
20,7% dos alunos releva a circunstância de "não gostarem que lhes façam perguntas ou de ir ao 
quadro”. Apenas 4,6 % considera que o que se aprende não tem tanto interesse. 

No estudo efectuado por Bayo (2002), verificámos que os alunos valorizavam negativamente, e 
com mais impacto, os mesmos factores e na mesma ordem: “não trabalharem bem na sala/classe” 
(30,8%) e "não gostarem que lhes façam perguntas ou de ir ao quadro” (22,9%). 

Numa análise mais pormenorizada em que considerámos as diferentes categorias, continuámos a 
verificar que, na categoria “concordo mais ou menos”, 26,8% dos alunos acha que “não trabalham 
bem na sala/classe” e, na categoria “não concordo nada”, 4,8% dos alunos refere que "não gostam 
que lhes façam perguntas ou de ir ao quadro”. 
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Foi feita uma análise de Cluster com base nas variáveis que traduzem a atitude dos alunos face à 
escola17, que nos possibilitou identificar dois Clusters distintos, um que agrupa as seguintes 
escolas (Clurster 1): EB23 Francisco Manuel de Melo, Escola Secundária Dr Azevedo Neves, 
EB23 Almeida Garrett, EB 23 Cardoso Lopes e EB23 de Alfornelos e o outro Cluster (Clurster 2) as 

escolas: EB 23 Miguel Torga, EB23 Sophia de Mello Breyner Andresen, EB23 Roque Gameiro e 
EB23 Professor D’Orey da Cunha (Figura 5). 

 

Figura 5: Sentimento afectivo dos alunos quando vão para Escola. – Análise de Clusters. 

A média das ordenações (Tabela 18), verificada no Clurster 1, foi de 3,11 e no Clurster 2 foi de 

3,13. Assim, o gosto que os alunos manifestam ter quando vão para a escola tem valores muito 
idênticos, revelando um gosto pela escola predominantemente favorável (escala crescente: 1=Não 
gosto nada; 4=Gosto Muito). 

Tabela 18: Gosto pela escola (alunos) - Valores de ordenação Clurster 1 e Clurster 2. 

 Cluster N Média das ordenações 

Gosta de ir à escola 

Cluster 1 331 3,11 

Cluster 2 292 3,13 

Total 623  

Escala: 1=Não gosto nada; 4=Gosto Muito 

                                                        
17

 Análise hierárquica de Clusters – método Ward. 
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Uma vez que “Gosto pouco” e “ Não Gosto nada” possui valores muito residuais, iremos recodificar 
a variável para “Gosto pouco”. 

Como se pode verificar na tabela 19, no Cluster 1, cerca de 93% dos alunos, quando foram 
solicitados no sentido de expressarem o seu sentimento quando vão para a escola, apresentam 
uma expectativa claramente favorável: ou “Gostam muito” de ir à escola (61,0%) ou “Gostam” de ir 
à escola (32%) e no Cluster 2, os valores são muito homogéneos, pois continua a existir uma 

expectativa claramente favorável (92,8%) ou “Gostam muito” de ir à escola (61,6%) ou “Gostam” 
de ir à escola (31,2%). Apenas um pequeno número de alunos manifesta o sentimento de “Gostar 
pouco”: 6,9% para o Cluster 1 e 7,2% para o Cluster 2. 

Tabela 19: Sentimento afectivo dos alunos quando vão para Escola em função dos dois Clusters. 

 % 

Cluster 1 Cluster 2 Total  

Gosta de ir à escola 

Gosta pouco 6,9 7,2 7,1 

Gosta 32,0 31,2 31,6 

Gosta muito 61,0 61,6 61,3 

Total 100,0 100,0 100,0 

Assim, de acordo com a tabela 18, podemos constatar que as diferenças não são estatisticamente 
significativas (U=48094,5; p=n.s.) e a atitude global dos alunos face à escola (gosto que os alunos 

manifestam quando vão para a escola) não é diferente entre os Agrupamentos Verticais (são 
homogéneos). 

Apesar de estarmos a falar dos alunos, faz todo o sentido levantarmos esta questão relativamente 
à opinião dos Pais/EE para a mesma questão colocada aos alunos (Tabela 20). Assim quando os 

Pais/EE foram indagados acerca da “atitude dos seus educandos perante a escola”, constatámos 
que a média das ordenações, verificada no Clurster 1, foi de 2,98 e no Clurster 2 foi de 2,96. Na 

realidade, a “atitude dos educandos perante a escola” tem valores muito idênticos, revelando um 
gosto pela escola predominantemente favorável (escala crescente: 1=Não gosta; 3=Gosto). 

Tabela 20: Atitude do seu educando perante a Escola - Valores de ordenação Clurster 1 e Clurster 2. 

 Cluster N Média das ordenações 

Atitude do seu educando perante a Escola 

Cluster 1 277 2,98 

Cluster 2 316 2,96 

Total 593  

Escala: 1=Não gosta; 3=Gosta  

Quando nos reportamos aos Pais/EE, e pretendemos verificar qual a atitude dos seus educandos 
perante a escola e cruzando esta variável com os Agrupamentos Verticais a que pertencem, por 
Clusters (Tabela 21), podemos verificar que os mesmos são homogéneos face à mesma.  

Constatamos, assim que os Pais/EE confirmam a expectativa claramente favorável dos seus 
educandos perante a escola uma vez que reconheceram que os mesmos “Gostam” da escola 
(81,9% no Cluster 1 e 81,3% no Cluster 2). Apenas um pequeno número de Pais/EE considera que 
os seus educandos “Não gostam” da escola: 1,4% no Cluster 1 e 1,3% para o Cluster 2. 
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Tabela 21: Atitude dos educandos face à Escola em função dos Agrupamentos Verticais por Clusters. 

 
% 

Cluster 1 Cluster 2 Total 

Atitude do seu educando perante a 
Escola 

Não gosta 1,4 1,3 1,3 

Gosta mais ou menos 16,6 17,4 17,0 

Gosta 81,9 81,3 81,6 

Total 100,0 100,0 100,0 

Assim, de acordo com a tabela 20, podemos constatar que as diferenças não são estatisticamente 
significativas (U=43512,50; p=n.s.) e a atitude global dos seus educandos face à escola não é 
diferente entre os Agrupamentos Verticais.  

Podemos, então, confirmar a Hipótese 1, pois os alunos do 1ºCEB do CA têm uma atitude 
predominantemente favorável face à Escola (92,9%) e os seus Pais/EE corroboram, uma vez que 
a maioria dos Pais/EE tem a opinião que os seus educandos têm uma atitude positiva perante a 
escola (80,4%). A atitude, quer dos alunos, quer dos Pais/EE, relativamente aos seus educandos 
quando vão para Escola é muito homogénea não se verificando diferenças entre os Agrupamentos 
Verticais (média das ordenações). 

- A sua expectativa face às diferentes áreas de formação que compõem o currículo/ 
matérias preferidas: 

No que diz respeito ao sentimento afectivo dos alunos face às diferentes áreas disciplinares 
(Tabela 22), a EEFM continua a aparecer destacada como a área de primeira preferência dos 

alunos, com 28,8% das escolhas, valor um pouco inferior ao obtido no estudo de Bayo (2002) em 
que surgia com 35,7%, entre as mesmas escolhas. Surge, logo a seguir, a Matemática (18,2%), a 
Língua Portuguesa (15,3%), a Expressão e Educação Plástica e o Estudo do Meio, uma e outro 
com (13,2%), a Expressão e Educação Dramática (9,2%) e, finalmente, a Expressão e Educação 
Musical (2,3%). 

Curiosamente, a EEFM continua a surgir como a área disciplinar menos escolhida, como última 
preferência (7ª preferência), com apenas 4,8% das escolhas, valor um pouco superior ao obtido no 
estudo de Bayo (2002) com 3,8% das escolhas. 

A Expressão e Educação Musical, com 24,2% das escolhas, seguida da Expressão e Educação 
Dramática (18,8%) e a Matemática (18,4%), surgem como áreas de menor preferência dos alunos. 

Tabela 22: Sentimento afectivo dos alunos face às diferentes áreas disciplinares. 

Áreas disciplinares 
Preferência dos alunos 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 

Expressão e Educação Dramática/ Teatro 9,2 11,3 11,8 14,8 14,7 19,5 18,8 

Matemática 18,2 16,4 15,3 13,4 10,3 8,1 18,4 

Expressão e Educação Musical/ Música 2,3 7,4 14,0 12,1 19,2 20,8 24,3 

Expressão e Educação Plástica/ Desenho 13,2 17,4 11,8 14,8 14,7 16,3 11,9 

Estudo do Meio 13,2 14,3 20,6 14,3 11,4 13,4 12,7 

Expressão e Educação Físico-Motora/ Educação Física 28,8 15,1 13,8 14,7 13,0 9,7 4,8 

Língua Portuguesa/ Português 15,3 17,7 13,2 15,8 16,7 12,6 8,7 

Estudos internacionais (Delfosse, Ledent, Carreiro da Costa, Telama, Almond, Cloes, & Piéron; 
1997) apontam no sentido de que a EF, tal como o nosso estudo, também esteja melhor 
considerada do que o conjunto das outras matérias escolares. 
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No que diz respeito ao sentimento afectivo dos alunos face à EEFM em função do Agrupamento 
Vertical a que pertencem (Tabela 23), podemos verificar em termos médios os alunos gostam 

mais de EEFM nos Agrupamentos Verticais EB 23 Roque Gameiro e EB 23 Professor Pedro 
D’Orey da Cunha cuja média é de 2,6; seguido do Agrupamento Vertical EB 2,3 de Almeida 
Garrett, com uma média de 2,8 (maior preferência). O Agrupamento Vertical em que os alunos, em 
termos médios (3,9) gostam menos da EEFM é o Agrupamento Vertical EB 23 de Alfornelos 
(menor preferência). 

Tabela 23: Cruzamento do sentimento afectivo dos alunos face à EEFM função do Agrupamento Vertical a que 
pertencem. 

 
EEFM 

Média Desvio-padrão 

Agrupamento 

EB 2,3 de Alfornelos 3,9 2,0 

EB 2,3 de Almeida Garrett 2,8 1,9 

E. B. 2, 3 Cardoso Lopes 3,4 2,2 

E. B. 2/3 Professor Pedro D’Orey da Cunha 2,6 1,9 

E. B. 2, 3 D. Francisco Manuel de Melo 3,0 1,8 

E. B. 2, 3 Miguel Torga 3,0 1,7 

E. B. 2, 3 Roque Gameiro 2,6 1,8 

E. B. 2, 3 Sophia de Mello Breyner Andresen 3,5 1,9 

Escola Secundária Dr. Azevedo Neves 3,5 1,9 

Escala: 1=gosto mais; 7=gosto menos 

As diferenças são estatisticamente significativas (H(8)=30,2; p< 0,001 18 sendo nos Agrupamentos 
Verticais EB 23 Roque Gameiro e EB 23 Professor Pedro D’Orey da Cunha que se registam os 
valores médios das ordenações mais baixos. 
Quanto à atitude dos alunos face à EF verificámos que, nalguns estudos, designadamente os de 
Delfosse, Ledent, Carreiro da Costa, Telama, Almond, Cloes, & Piéron, (1997); Duarte (1992), 
Gonçalves (1998); Mira (1999); Diniz, Onofre, Carvalho, Mira & Carreiro da Costa (2001); Bayo 
(2002) e Pereira (2008), os alunos revelaram ter uma atitude predominantemente favorável face à 
EEFM/EF. 

Podemos confirmar a Hipótese 2, pois verificamos que os alunos do 1ºCEB têm uma atitude 
predominantemente favorável face à EEFM, em particular, por aparecer destacada como a área de 
primeira preferência dos alunos, com 28,8% das escolhas e porque em termos médios os valores 
registados por Agrupamento Vertical são baixos o que é revelador da preferência dos alunos face 
à EEFM. 

Gonçalves (1998), conclui inclusivamente que os alunos que manifestam atitudes positivas face às 
aulas de EF apresentam um perfil de participação nas mesmas que se traduz por um 
empenhamento mais activo e interessado nas actividades propostas pelos professores. 

 

 

 

 

                                                        

18
 Uma vez que não se verifica o pressuposto da homogeneidade de variância da ANOVA, recorremos a um teste não paramétrico 

Kruskal Wallis. 
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b) À percepção sobre o estilo de vida no âmbito das actividades físicas: 

- No regresso a casa, depois da escola: 

Relativamente ao Estilo de Vida, os alunos foram inquiridos sobre o que costumam fazer, mais e 
menos vezes, quando terminam as aulas e, ainda, sobre o que gostariam de fazer e o que nunca 
fariam se pudessem optar. 

Como se pode observar na tabela 24, e na linha das conclusões registadas no estudo de Diniz et 

al (2001) e Bayo (2002), a maioria dos alunos (cerca de 60,2%), quando regressa a casa, envolve-
se em actividades de carácter sedentário: actividades de complemento curricular - "fazer os 
trabalhos de casa" (37,4%) ou a "ver televisão ou a jogar no computador" (22,8%). 

Tabela 24: Actividades realizadas pelos alunos quando regressam a casa e actividades que os alunos realizariam e as 
que nunca realizariam se pudessem escolher. 

 

Quando regressas a 

casa, depois da 
Escola, o que é que 
fazes mais vezes? 

Quando regressas a 

casa, depois da 
Escola, o que é que 
fazes menos vezes? 

O que mais 

gostarias de fazer, 
se pudesses? 

O que nunca farias, 

se pudesses 
escolher? 

N % N % N % N % 

Desenhar/pintar 46 7,4 102 16,4 63 10,1 111 17,8 

Fazer desporto num Clube 81 13,0 103 16,5 177 28,4 81 13,0 

Ver televisão ou jogar no computador 142 22,8 63 10,1 93 14,9 43 6,9 

Ouvir música 22 3,5 75 12,0 49 7,9 73 11,7 

Brincar na rua com os amigos  56 9,0 79 12,7 155 24,9 66 10,6 

Fazer os trabalhos de casa 233 37,4 41 6,6 35 5,6 83 13,3 

Falar da escola com os teus pais 26 4,2 45 7,2 22 3,5 58 9,3 

Ler um livro 17 2,7 115 18,5 29 4,7 108 17,3 

Total 623 100,0 623 100,0 623 100,0 623 100,0 

Se analisarmos, por outro lado, as actividades que implicam esforço físico generalizado e com 
algum significado, podemos verificar que apenas 22,0% dos alunos afirma que “fazem desporto 
num clube” (13,0%) ou que “brincam na rua” (9,0%). 

Na verdade, o que os alunos fazem menos vezes, quando regressam a casa, depois da Escola é: 
“ler um livro” (18,6%) e “fazer desporto num clube” (16,5%).  

Se recodificarmos “as actividades realizadas pelos alunos quando regressam a casa” em 
“Actividades sedentárias” (“Desenhar/pintar”, “Ver televisão ou jogar no computador”, “Falar da 
escola com os teus pais”, “Ouvir música” e “Ler um livro”), “Fazer os trabalhos de casa” (obrigação 
dos alunos) e “Lazer activo” (“Fazer desporto num Clube”, “Brincar na rua com os amigos”), 
podemos verificar que, cerca de 40,6% dos alunos, realiza “Actividades sedentárias” (253), 37,4% 
faz os trabalhos de casa (233) e apenas 22,0% realiza actividades de “Lazer activo” (137).  

Se às “Actividades sedentárias” acrescentarmos “Fazer os trabalhos de casa”, uma vez que 
também é uma actividade de caracter sedentário, então verificamos que a grande maioria dos 
alunos, cerca de 78,0%, envolve-se em actividades de caracter sedentário (489).  

Analisando estes valores verificamos que existem diferenças estatisticamente significativas entre 
as actividades de carácter sedentário e actividades que implicam esforço físico generalizado 
(X2(2)=37,034, p< 0,001). Logo, relativamente ao estilo de vida, a maioria dos alunos assume um 
comportamento sedentário quando terminam as aulas. 
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Quando nos debruçamos sobre as diferenças entre o que os alunos fariam e o que nunca fariam, 
se a escolha das actividades dependesse de si próprios, observamos que as actividades que mais 
elegeriam seriam: "fazer desporto num clube" (28,4%) e “brincar na rua com os amigos" (24,9%). 
Neste ponto, podemos constatar uma clara inversão relativamente ao que havíamos observado em 
2002, pois, nessa altura, as escolhas aludiram a actividades claramente de carácter sedentário e, 
neste momento, foram apuradas actividades que implicam esforço físico generalizado. Os alunos, 
da nossa amostra, declaram a necessidade de assumir estilos de vida mais activos. 

Entre as actividades que menos escolheriam os alunos mencionam: "desenhar/pintar" (17,8%) e 
"ler um livro"19 (17,3%), actividades claramente de carácter sedentário. 

- Durante o recreio, na escola: 

Quando inquiridos sobre as actividades em que costumam envolver-se quando estão no recreio 
(Tabela 25), 78,3% dos alunos refere que "brincam e jogam com os amigos" e 18,5% "conversam 

com os amigos". Este resultado revela que a maioria dos alunos aproveita activamente o seu 
tempo de recreio, tal como havia ficado demonstrado no estudo de Bayo (2002). 

Tabela 25: Actividades preferidas durante o recreio. 

 

Durante o recreio qual a actividade 
que fazes mais vezes? 

Durante o recreio qual a 

actividade que fazes menos 
vezes? 

N % N % 

Leio um livro 9 1,4 300 48,2 

Brinco e jogo com os meus amigos 488 78,3 25 4,0 

Converso com os meus amigos 115 18,5 73 11,7 

Oiço música 11 1,8 225 36,1 

Total 623 100,0 623 100,0 

- Depois da escola, fora de casa – prática ou não prática de actividade física desportiva fora 
da escola: 

Relativamente à prática regular de alguma actividade física desportiva, fora da escola, podemos 
constatar que, a maioria, 64,5% dos alunos, não usufruia dessa possibilidade (402). Este valor é 
um pouco superior aos 60,1% encontrados no estudo de Bayo (2002). 

Constata-se, assim, que o número de alunos que pratica regularmente alguma actividade física 
desportiva orientada, fora da escola, diminuiu, circunstância que vem reforçar a importância 
crescente da prática curricular da EEFM na Escola. 

Rito, Paixão; Carvalho & Ramos (2010), relativamente à prática de actividade física fora do horário 
escolar, concluíram que 40,5% das crianças estava inscrita em clubes desportivos; este valor é um 
pouco superior aos 35,5% dos alunos da nossa amostra que afirma praticar regularmente alguma 
actividade física desportiva, fora da escola. 

Analisando a oportunidade que os alunos da nossa amostra têm para a prática regular de alguma 
actividade física desportiva, fora da escola, verificamos que existem diferenças estatisticamente 

                                                        

19
 Apesar de não estar no âmbito específico do nosso estudo, é curioso verificarmos e reflectirmos acerca da questão “ler um livro” 

surgir com a maior frequência na categoria “faz menos vezes” (18,5 %) e com a menor frequência na categoria “faz mais vezes” 
(2,7%). Se, por um lado, no que diz respeito ao “que gostarias de fazer, se pudesses”, aparece como penúltima escolha (4,7%),  por 

outro, quando se aborda a questão do que “nunca farias, se pudesses” surge como segunda escolha (17,3%). 
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significativas entre os alunos que assumem ter essa possibilidade e os alunos que não podem, por 
qualquer motivo (X2(1)=52,586, p<0,001). 

Mais uma vez confirmamos que os alunos do 1ºCEB têm dificuldade em assumir um estilo de vida 
activo, ao verificarmos que apenas 35,5% têm a oportunidade, no CA, de praticar regularmente 
actividade física orientada, fora da escola, por um Professor ou Treinador. 

Confirmamos, assim a Hipótese 3, ao verificarmos que os alunos do 1ºCEB ocupam os seus 
tempos livres em actividades predominantemente sedentárias, uma vez que a maioria deles (cerca 
de 78%), quando regressa a casa, envolve-se em actividades de carácter sedentário. 
Relativamente ao estilo de vida, constatámos que a maioria dos alunos assume um 
comportamento sedentário quando terminam as aulas. 

Relativamente à prática regular de alguma actividade física desportiva, fora da escola, podemos 
constatar que, a maioria, 64,5% dos alunos, não usufrui dessa possibilidade, assumindo deste 
modo um comportamento sedentário.  

Apesar de não estar no âmbito da análise dos alunos, torna-se pertinente verificarmos que a 
maioria dos Pais/EE, por sua, vez corrobora esta última percepção dos seus educandos, ao 
reconhecerem que não os incentivam para a prática de uma actividade física orientada fora da 
Escola (64,1%). 

Da totalidade dos alunos que tem a possibilidade de praticar regularmente actividade física fora da 
escola20 (35,5%), a maior percentagem pratica Desportos Colectivos (48,0%), a que se segue a 
referência à prática da Natação (29,0%)21.  

As actividades físicas praticadas pelos alunos decorrem, na sua maioria, duas vezes por semana, 
o que revela uma certa regularidade, embora consideremos que o ideal seria, pelo menos, três 
vezes por semana. Este mesmo resultado foi registado no estudo de Bayo (2002).  

Da totalidade dos alunos que têm a possibilidade de praticar regularmente actividade física fora da 
escola (35,5%), realizam essas mesmas actividades físicas maioritariamente no 
Clube/Colectividade/Grupo Recreativo (50,2%) ou na Piscina (28,5%), o que, de certa forma, vem 
confirmar os dados obtidos anteriormente. 

Podemos verificar que, dos 64,5% de alunos que não praticam qualquer actividade física fora da 
escola, 30,6% gostaria de praticar Desportos Colectivos e 27,6% refere a prática da Natação. 

Curiosamente, as actividades que os alunos efectivamente mais praticam, de forma regular e 
orientada, fora da escola, correspondem às mesmas que os alunos que não praticam qualquer tipo 
de actividade, fora da escola, gostariam mais de praticar, se pudessem: em primeiro lugar, 
Desportos Colectivos e, em segundo lugar, Natação. 

Há a destacar que, apesar de nenhum aluno da nossa amostra praticar Patinagem, dos alunos 
inquiridos que não praticam qualquer tipo de actividade orientada, 12,2% gostaria, efectivamente, 
de praticar esta mesma modalidade. 

c) Ao processo educativo em Educação Física, procurando identificar: 

- A sua expectativa face à disciplina de Expressão e Educação Fisico-Motora/ Educação 
Física.  

A percepção dos alunos, em todos os anos de escolaridade, durante o seu percurso no 1ºCEB, 
representa uma realidade em que menos de 50% usufruiu da área curricular da EEFM e essa 

                                                        
20

 Nenhum dos alunos a frequentar o 4º ano de escolaridade pratica Patinagem: alínea e) da questão 10.1.  
21

 A Natação tem alguma tradição no CA, nomeadamente através do Clube Natação da Amadora (CNA). 
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tendência vai decrescendo conforme se aproximam do final do Ciclo, que corresponde ao ano em 
que se iniciou a AEC-AFD (Tabela 26). 

Apenas 21,2% dos alunos teve a possibilidade de ter EEFM no 4º ano de escolaridade com o seu 
Professor da classe, verificando-se diferenças estatisticamente significativas entre a percentagem 
dos alunos que afirmaram ter EEFM e os que responderam que não tinham EEFM no ano lectivo 
em estudo (X2(1)=206,872, p<0,001). Assim, estaremos muito longe de optimizarmos o desiderato, 

que, a este nível, seria desejável vermos objectivado, ou seja, o cenário do cumprimento da lei e 
do Currículo! 

Tabela 26: A prática da EEFM no 1ºCEB por ano de escolaridade. 

 Sim % Não % N % 

Fez EF no 1º ano 301 48,3 322 51,7 623 100,0 

Fez EF 2º ano 281 45,1 342 54,9 623 100,0 

Fez EF 3º ano 207 33,2 416 66,8 623 100,0 

Nunca fez até ao 3º ano 247 39,6 376 60,4 623 100,0 

Fez/Faz EF 4º ano 132 21,2 491 78,8 623 100,0 

De acordo a tabela 27, 44,8% dos alunos inquiridos, a frequentarem o 4º ano de escolaridade (279 

alunos), nunca tiveram a oportunidade de abordar o currículo da EEFM durante todo o seu 
percurso no 1ºCEB. 

Apenas 5,6% dos alunos (35) usufruiu da EEFM durante os quatro anos de escolaridade a que 
corresponde o 1ºCEB. 

As repercussões, em particular ao nível dos pré-requisitos necessários para o cumprimento dos 
Programas no 2º CEB, 3º CEB e Secundário, serão naturalmente incalculáveis. 

Tabela 27: A prática da EEFM no 1ºCEB. 

 N % 

EF durante o 1ºCEB 

Fizeram até ao 3º ano mas não fazem no 4º ano 212 34,0 

Não fizeram até ao 3º ano mas estão a fazer no 4º ano 97 15,6 

Fizeram até ao 3º ano e estão a fazer no 4º ano 35 5,6 

Não fizeram até ao 3º ano e não estão a fazer no 4º ano 279 44,8 

Total 623 100,0 

De acordo com a tabela 28, dos alunos que têm EEFM, 3,9% refere que apenas usufruiu desta 
área uma vez por semana, tempo manifestamente reduzido, não estando de acordo com os planos 
curriculares inscritos no Decreto-Lei nº 286/89; os restantes 17,3% diz ter ou raramente22 (2,2%) 
ou às vezes (15,1%). 

 

 

 

 

                                                        
22

 Durante o trabalho de campo os PTT, que ajudaram a responder a esta questão afirmaram que a “raramente” equivalia a “quase 

nunca” e que a “às vezes” correspondia uma certa regularidade “pelo menos uma vez por mês”. 
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Tabela 28: Percepção acerca da frequência com que o aluno do 4º ano do 1ºCEB tem aulas de EEFM.
23

 

 N % 

Uma vez por semana 24 3,9 

Raramente 14 2,2 

Às vezes 94 15,1 

Total 132 21,2 

Rito, Paixão; Carvalho & Ramos (2010), concluíram, no seu estudo, que a maioria das escolas do 
1º e do 2º ano (81,9% e 79,6%, respectivamente, disponibilizava 90 minutos ou mais de aulas de 
EF às crianças, realidade algo diferente daquela que foi por nós encontrada no CA, certamente 
porque no instrumento utilizado não terá sido prevista a hipótese de não ser disponibilizado 
qualquer tempo à EF, ou devido a certa confusão entre aquilo que era a EEFM e a AEC-AFD. 

Relativamente ao local onde são dadas as aulas de EEFM24, pudemos constatar que, segundo 
expressão dos próprios alunos, a maior parte das aulas são leccionadas na escola, no campo de 
jogos (47,0%) e no Ginásio (39,4%). 

Quanto às aulas de EEFM que são leccionadas “noutro local”,18,2 %, foi-nos declarado que ou 
são leccionadas dentro da sala de aula25 (58,3%) ou no recreio26 (41,7%). 

Não se confirma a Hipótese 4, uma vez que apenas 21,2% dos alunos afirmou ter tido aulas de 
EEFM no 4º ano do 1ºCEB das escolas públicas do CA verificando-se diferenças estatisticamente 
significativas entre a percentagem dos alunos que afirmaram ter EEFM e os que responderam que 
não tinham EEFM no ano lectivo em estudo (X2(1)=206,872, p<0,001). 

Embora não se enquadre na análise directa dos alunos, a percepção dos Pais/EE torna-se muito 
importante pois a grande maioria dos Pais/EE (95,3%) considera que a EF deve ser obrigatória e 
fazendo parte do currículo dos alunos. Assim não se compreende que apenas 21,8% dos PTT ter 
admitido leccionar EEFM aos seus alunos no ano lectivo 2006/07.  

- A sua percepção acerca da importância atribuída à Expressão e Educação Fisico-Motora: 

Como se pode observar na figura 6, dos 21,2% dos alunos que teve EEFM, no 4º ano, 38,6% tem 

a percepção de que as aulas de EEFM contribuiram para o desenvolvimento da sua saúde, 
confirmando as conclusões dos estudos de Pereira (2008) e Duarte (1992), os quais mostraram 
que os alunos valorizam esse mesmo objectivo, em primeira linha de importância em que um dos 
objectivos fundamentais da EF será o da educação para a saúde, ajudando a combater o flagelo 
que é o sedentarismo.  

Num segundo plano são referidos a “aprendizagem de habilidades e o aperfeiçoamento dos 
exercícios” com 33,3% das escolhas, sendo importante destacar que tais objectivos surgem 
destacados da mesma forma nos estudos realizados em Portugal (Fraga, 1994; Gonçalves, 1998 e 
Leal, 1997). 

                                                        
Na questão 13.1 do questionário, que diz respeito à frequência com que os alunos do 4º ano do 1ºCEB têm EEFM, não surgiram 
resposta às alíneas b) Duas vezes por semana e c) Três vezes por semana respectivamente. 

24
 Identificamos o facto da sala adaptada (ponto 3), não ter sido identificada como espaço de aula para a leccionação da EEFM, uma 

vez que sabemos, de acordo com a Figura 48, que a mesma existe no CA. Será que a EEFM não é leccionada nesta sala ou será 

que apenas é utilizada para a AEC-AFD? 
25

 Das notas de campo recolhidas, podemos afirmar que os PTT que ajudaram a responder a esta questão afirmaram que pequenos 

jogos, (eg. orientação) - realizados na sala de aula sem retirar as carteiras e sem que os alunos utilizem qualquer tipo de 
equipamento especifico, foram consideradas como aulas de EEFM. 

26
 Das notas de campo recolhidas, quando o espaço para a prática de EEFM é identificado como “recreio” é porque não existe qualquer 

tipo de marcações no solo, o material específico fixo não existe e as condições do próprio pavimento é considerada deficitária. 

Assim, esta questão foi clarificada não havendo confusão entre um “campo de jogos” e um “recreio”. 
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A ideia de que as aulas de EEFM servem para os alunos se divertirem aparece um pouco posta de 
parte, uma vez que esta opção surge em último lugar, sendo referida por, tão-somente, 28% dos 
alunos, resultado convergente com as conclusões de alguns estudos designadamente os de 
Duarte, 1992; Fraga, 1994 e Gonçalves, 1998. 

Gonçalves (1998) conclui que os alunos que apontam como principal objectivo das aulas de EF a 
melhoria da execução das habilidades motoras apresentam um tempo de empenhamento motor 
superior à média.  

 

Figura 6: Percepção sobre as finalidades da EEFM. 

As principais razões justificativas do sentimento favorável, (Tabela 29) que os alunos nutrem pelas 

aulas de EEFM, representado na categoria “Muitíssimo”, prendem-se sobretudo com o facto de 
"gostarem como o professor ensina" (83,2%), com o manifesto gosto de "jogarem com os colegas" 
(75,8%) seguido do gosto expresso pelas actividades que realizam nas aulas de EEFM (65,9%). 

Se, na percepção favorável, incluirmos as categorias “Muitíssimo” e “Muito”, as principais razões 
justificativas do sentimento positivo que os alunos alimentam pelas aulas de EEFM, ambas com 
98,5% das respostas, prendem-se com o manifesto gosto de “jogarem com os colegas” e com o 
facto de “gostarem como o professor ensina”. 

Por outro lado, as razões avançadas pelos alunos para explicarem o sentimento negativo pelas 
aulas de EEFM, caracterizado na categoria “Nada”, aparecem associadas, sobretudo, ao facto de 
não gostarem de fazer esforços físicos (15,2%), de não se divertirem (2,3%) e de não realizarem 
actividades que para eles são aliciantes. (2,3%). 

Se, na percepção desfavorável, integrarmos as categorias “Pouco” e “Nada”, as razões avançadas 
pelos alunos para explicarem o sentimento desfavorável pelas aulas de EEFM aparecem 
igualmente associadas, sobretudo, ao facto de não gostarem de fazer esforços físicos (33,4%). No 
entanto, surge, como segunda escolha, o fraco auto-conceito sobre a prática desportiva (22%). 
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Tabela 29: Percepção pelo gosto das aulas de EEFM. 

 
Nada Pouco Muito Muitíssimo 

N % N % N % N % 

Gosto de jogar com os/as meus/minhas colegas   2 1,5 30 22,7 100 75,8 

Divirto-me e o tempo passa sem dar por isso 3 2,3 5 3,8 39 29,5 85 64,4 

Sou bom/boa a fazer desporto 1 0,8 28 21,2 49 37,1 54 40,9 

Faço actividades de que gosto 3 2,3 10 7,6 32 24,2 87 65,9 

Gosto da maneira como o meu/minha professor(a) ensina 1 0,8 1 0,8 20 15,3 109 83,2 

Gosto de gastar energias, de fazer esforços físicos e de transpirar 20 15,2 24 18,2 29 22,0 59 44,7 

Aprendo jogos que posso repetir no recreio e nos meus tempos livres   7 5,3 42 31,8 83 62,9 

Aprendo habilidades e técnicas desportivas   13 9,8 37 28,0 82 62,1 

Gosto das instalações onde se pratica a EF 2 1,5 5 3,8 39 29,5 86 65,2 

d) À percepção sobre a Actividade Física e Desportiva no âmbito das Actividades de 
Enriquecimento Curricular, procurando identificar: 

- O seu envolvimento na AFD 

Apesar de 70,5% dos alunos do 4º ano do 1ºCEB no CA (Figura 7) ter afirmado que frequentou 

“sempre”27 a AEC-AFD, verifica-se que 26,9% dos alunos ou nunca tiveram a oportunidade de 
experimentar a sua frequência (15,4%), ou frequentaram essas mesmas actividades poucas 
vezes28 (6,3%), ou, finalmente, frequentaram-nas com uma certa regularidade “muitas vezes”29 
(7,9%). 

 

Figura 7: Prática das sessões/aulas de AEC-AFD. 

De acordo com a figura 8, apenas 35,6 % dos alunos teve EEFM, durante o seu percurso no 

1ºCEB tendo optado, cumulativamente, por frequentar a AEC-AFD.  

                                                        
27

 Foi acordado que os alunos que colocassem a cruz, no questionário, afirmando que frequentaram as AEC-AFD “sempre”, tal posição 

diria respeito aos alunos que frequentaram a referida actividades desde o início até ao final do ano lectivo sem registarem quaisquer 
faltas salvo se faltassem devido a doença, consulta médica ou outras causas devidamente justificadas.  

28
 Foi acordado que os alunos que colocassem a cruz, no questionário, afirmando que frequentaram as AEC-AFD “poucas vezes”, essa 

posição diria respeito aos alunos que, depois de terem iniciado a AEC-AFD, num curto período de tempo, acabaram por desistir da 
sua frequência. 

29
 Foi acordado que os alunos que colocassem a cruz, no questionário, afirmando que frequentaram as AEC-AFD “Muitas vezes”, essa 

posição diria respeito aos alunos que, depois de terem iniciado a AEC-AFD, acabaram por desistir no final do 3º Período. 
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Se considerarmos que, de acordo com a EUPEA (2003) “não há Educação sem Educação Física”, 
60,4% dos alunos encontra-se nessa situação. No entanto, 49,0% tiveram a AEC-AFD, o que, por 
sua vez, constitui uma actividade de enriquecimento do currículo que realmente não existiu. 

Apenas 4,0% dos alunos refere ter cumprido o currículo de EEFM e não ter optado pela AEC-AFD, 
e 11,4% declara não haver realizado qualquer actividade física orientada dentro do recinto 
escolar.30  

 

Figura 8: Prática das aulas de EEFM e das sessões/aulas de AEC-AFD. 

Da totalidade dos alunos que participaram neste estudo podemos verificar que 6,3% não tiveram 
ocasião de praticar EEFM, durante o 1ºCEB, nem AEC-AFD nem, tão pouco, tiveram oportunidade 
de realizar, fora da escola, qualquer tipo de Actividade Física, de forma regular. 

É, por isso, essencial criar, desde muito cedo, estilos de vida activos e saudáveis, em particular na 
escola, em que temos essa oportunidade, uma vez que a qualidade de vida e o estado de saúde 
caminham lado a lado (Shephard, 1996).  

- A sua expectativa face à AEC-AFD: 

Dos alunos que tiveram alguma vez a oportunidade de experimentar as sessões da AEC-AFD 
(84,3%), a maioria afirma gostar muito dessa actividade (74,6%). Apenas 6,1% dos alunos tem 
uma percepção desfavorável acerca da AEC-AFD: 1,7% afirma “não gostar nada” e 4,4% assegura 
que “gosta pouco”. 

Como se pode verificar na tabela 30, quando os alunos foram solicitados no sentido de se 

expressarem sobre o gosto pelas sessões/aulas de AEC-AFD em função dos Agrupamentos 
Verticais, verificámos que os alunos têm uma expectativa claramente favorável (“Gosta muito”) no 
Agrupamento EB 23 Miguel Torga (85,7%), seguido do Agrupamento EB 23 de Almeida Garrett 
(83,7%). Nos Agrupamentos EB 23 Professor Pedro D’Orey da Cunha e EB 23 Miguel Torga não 
existe, por parte dos alunos, qualquer percepção menos favorável sobre a AEC-AFD, uma vez que 
“Não gosto nada” e “Gosto pouco” nunca é referenciado pelos alunos. 

No Agrupamento Vertical EB 23 de Alfornelos 10,4% dos alunos manifestam uma expectativa 
claramente desfavorável (“Não gosta nada”) das sessões de AEC-AFD, curiosamente neste 
mesmo Agrupamento os alunos em termos médios gostam, também, menos da EEFM. 

                                                        
30

 Os alunos, em 2006/2007, afirmam não ter usufruído nem da EEFM curricular nem da AEC-AFD. 
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Tabela 30: Gosto pelas sessões/aulas de AEC-AFD em função dos Agrupamentos. 

 Gostas das sessões/aulas de AEC-AFD (%) 

 
Não gosto 

nada 

Gosto 

pouco 
Gosto Gosto muito Total  

EB 2,3 de Alfornelos 10,4 7,5 11,9 70,1 100,0 

EB 2,3 de Almeida Garrett  2,0 14,3 83,7 100,0 

E. B. 2, 3 Cardoso Lopes  4,5 18,2 77,3 100,0 

E. B. 2/3 Professor Pedro D’Orey da Cunha   20,0 80,0 100,0 

E. B. 2, 3 D. Francisco Manuel de Melo  8,9 17,8 73,3 100,0 

E. B. 2, 3 Miguel Torga   14,3 85,7 100,0 

E. B. 2, 3 Roque Gameiro 1,8 1,8 33,9 62,5 100,0 

E. B. 2, 3 Sophia de Mello Breyner Andresen  7,2 24,6 68,1 100,0 

Escola Secundária Dr. Azevedo Neves 2,5 2,5 22,5 72,5 100,0 

Total 1,7 4,4 19,4 74,6 100,0 

As diferenças são estatisticamente significativas (H(8)=15,999; p<0,05)31 sendo nos Agrupamentos 

EB 23 de Alfornelos e EB 23 Roque Gameiro que se registam os valores médios das ordenações 
mais baixos (gostam menos da AEC-AFD) e no Agrupamento Miguel Torga os valores médios das 
ordenações mais elevados "gostam muito” da AEC-AFD. 

Tabela 31: Gosto pelas sessões/aulas de AEC-AFD em função dos Agrupamentos – média das ordenações. 

 Agrupamento N 
Média das 

ordenações 

Gostas das sessões/aulas de 

AEC-AFD? 

EB 2,3 de Alfornelos 67 2,4 

EB 2,3 de Almeida Garrett 49 2,9 

E. B. 2, 3 Cardoso Lopes 44 2,7 

E. B. 2/3 Professor Pedro D’Orey da Cunha 35 2,8 

E. B. 2, 3 D. Francisco Manuel de Melo 90 2,6 

E. B. 2, 3 Miguel Torga 77 3,0 

E. B. 2, 3 Roque Gameiro 56 2,4 

E. B. 2, 3 Sophia de Mello Breyner Andresen 69 2,5 

Escola Secundária Dr. Azevedo Neves 40 2,6 

Total 527  

Escala: 1=Não gosto nada; 4=Gosto Muito 

Confirmamos, assim a Hipótese 5, ao verificarmos que os alunos do 1ºCEB têm uma atitude 
predominantemente favorável face à AFD, no âmbito da AEC, uma vez que 74,6% deles afirma 
“gostar muito” desta actividade. É particularmente nos Agrupamentos EB 23 de Alfornelos e EB 23 
Roque Gameiro que se registam os valores médios das ordenações mais baixos (gostam menos 
da AEC-AFD) e no Agrupamento Miguel Torga os valores médios das ordenações são mais 
elevados "gostam muito” da AEC-AFD. 

Relativamente às instalações onde se realizam as AEC-AFD, a maioria dos alunos afirma que as 
mesmas acontecem na escola, no campo de jogos (71,3%); em segundo lugar foi aludido o 
Ginásio (48,0%), logo seguido da sala polivalente (29,6%) e da sala adaptada (2,5%) 

                                                        

31
. Uma vez que não se verifica o pressuposto da homogeneidade de variância da ANOVA, recorremos a um teste não paramétrico 

Kruskal Wallis 
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A sala polivalente pode, efectivamente, ser o refeitório, espaço que geralmente é utilizado depois 
de se retirarem as mesas e as cadeiras, ou um espaço adjacente ao refeitório. 

De acordo com a tabela 32, das actividades previstas nas “Orientações Programáticas” 
apresentadas pela Associação Nacional de Municípios Portugueses, os alunos afirmam que 
realizam, com maior frequência, Ginástica (37,0%), e, logo a seguir, o Futebol (33,8%). 

Quanto às actividades que os alunos afirmam que realizam, com menor frequência, temos o 
Voleibol (28,8%) e o Futebol (19,4%).  

Podemos sublinhar o facto de terem sido referenciadas todas as actividades. 

O Futebol aparece como a actividade que os alunos mais gostam de realizar (46,3%), logo seguido 
da Ginástica (19,7%) e do Basquetebol (17,8%). 

Quanto às actividades que os alunos menos gostam de realizar temos, igualmente, o Futebol 
(20,1%). Com um valor um pouco inferior encontramos o Andebol (19,5%). 

Tabela 32: AEC-AFD que os alunos afirmam realizar mais vezes/menos vezes e que os alunos afirmam que gostariam 
de realizar mais vezes/menos vezes. 

 

O que fazes mais 

vezes nas 
sessões/aulas de 
AEC-AFD 

O que fazes menos 

vezes nas 
sessões/aulas de 
AEC-AFD 

O que mais gostas 

de fazer nas 
sessões/aulas de 
AEC-AFD 

O que menos gostas 

de fazer nas 
sessões/aulas de 
AEC-AFD 

N % N % N % N % 

Andebol 24 4,6 88 16,7 18 3,4 103 19,5 

Basquetebol 86 16,3 59 11,2 94 17,8 64 12,1 

Futebol 178 33,8 102 19,4 244 46,3 106 20,1 

Voleibol 14 2,7 152 28,8 34 6,5 90 17,1 

Atletismo 30 5,7 74 14,0 33 6,3 87 16,5 

Ginástica 195 37,0 52 9,9 104 19,7 77 14,6 

Total 527 100,0 527 100,0 527 100,0 527 100,0 

PAIS/EE  

Não deixa de ser igualmente interessante a análise que nos possibilitam os dados relativos aos 
Pais/EE32 dos alunos do 1ºCEB do CA, a frequentar o 4º ano de escolaridade no ano lectivo 
2006/2007, os quais, no contexto da nossa observação, abrangem os seguintes três tipos de 
questões:  

 Experiências passadas e presentes do domínio das actividades físicas; 

 Percepções descritivas e avaliativas sobre a EEFM ministrada aos seus educandos; 

 Percepções relativas às AEC-AFD. 

Percepção dos Pais/EE acerca da Actividade Física e a EEFM: 

De acordo com a figura 9 a maioria dos Pais/EE inquiridos (62,1%) não tem hábitos de prática de 

actividade física com regularidade. 

                                                        
32

 No que diz respeito aos questionários dirigidos aos Pais/EE, obtivemos algumas “não respostas” (NR) que iremos documentar. Os 

PTT como privilegiado elo de ligação entre os Pais/EE e a Escola, confessaram que, por vezes, tinham muita dificuldade na recepção 
de documentos entregues pela escola (eg. autorizações para efectuarem visitas de estudo) e que algumas das questões não 
contestadas poderiam dever-se a uma dificuldade ao nível da comunicação essencialmente quando nos reportámos a Pais/EE com 

um menor nível de escolaridade ou provenientes de Países estrangeiros. 
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Figura 9: Percepção dos Pais/EE acerca da Actividade Física e a EEFM. 

Esta posição é reforçada nas entrevistas, quando os Pais/EE afirmam que, efectivamente, não 
praticam, com regularidade, alguma actividade física organizada e enquadrada por um formador 
(professor, treinador, etc?), pelo menos, duas vezes por semana, e durante 30 minutos, 
apresentando, como justificação, fundamentalmente, duas ordens de razões: 

a) Falta de tempo: 

“Porque não tenho tempo…Trabalho das 9:00h às 18:00h e venho, de imediato, a “correr” para 
a levar a minha filha, três vezes por semana, para a frequência de aulas de natação e, dois dias 
por semana, a aulas de música... 
Já não me sobra tempo para fazer mais nada…” 

33
 

b) Razões de ordem financeira: 

“Estava num Ginásio, mas, a certa altura, desisti por razões de ordem financeira… 
Mais tarde retomei, mas, com a actual situação de desempregada, não tinha animo nem 
disposição para continuar; por isso, acabei por parar há cerca de quinze dias, mais ou 
menos…”

34
 

Por outro lado, metade dos Pais/EE (50,0%) inquiridos, admite ter o hábito de se deslocar, com 
regularidade, aos recintos desportivos com o intuito de assistir a espectáculos desportivos e cerca 
de 67,2% costuma assistir, regularmente, a programas desportivos, na televisão. 

Tendo em vista caracterizar a importância atribuída à EEFM, no âmbito do desenvolvimento e 
formação dos seus educandos, procurámos confirmar as expectativas dos Pais/EE sobre a 
formação desportiva dos seus educandos e a sua opinião acerca do estatuto curricular da EEFM 
na escola. 

Não obstante a grande maioria dos Pais/EE (95,3%) considerar que a EEFM deve ser obrigatória 
na escola, as opiniões registadas apresentam, no entanto, um quadro que, no mínimo, suscita a 
necessidade de se promoverem algumas medidas de informação junto dos Pais/EE sobre os 
benefícios da actividade física para a saúde e formação dos seus educandos, uma vez que 4,3% 
dos inquiridos consideram que esta área deveria assumir um estatuto opcional. 

                                                        
33

 Entrevista: Pais/EE código: 3 - 2007. 
34

 Entrevista: Pais/EE código: 4 - 2007. 
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Entretanto, as razões aduzidas pelos Pais/EE que defendem a EEFM como obrigatória nas 
escolas do 1ºCEB, prendem-se com o desenvolvimento das crianças, particularmente em áreas 
de aprendizagem de actividades, desportos, jogos, regras, brincadeiras, do “saber estar” e da 
socialização: 

“Porque é uma boa actividade, com efeitos altamente positivos no desenvolvimento das 
crianças, no âmbito da qual elas podem aprender várias actividades, regras, jogos… 
Antigamente não havia EF nas escolas. Neste momento, porém, é uma obrigação, o que para 
as crianças também é muito bom...Porque aprendem muita “coisa” com a EF... 
Aprendem a brincar, a saber estar e a socializar-se...”

35
 

“Porque é importante que as crianças conheçam modalidades desportivas diferentes…”
36

 

Mas a maioria dos Pais/EE (51,5%) tem a percepção de que os seus educandos têm EEFM com o 
seu Professor da classe, enquanto 45,5% manifestam a opinião de que não têm e apenas 3,0% 
admitem não saberem se têm ou não EEFM. 

Será, contudo, interessante tentar perceber como e por que razão é que apenas 21,2% dos alunos 
admite ter EEFM com o seu Professor da Classe, bem como apenas 21,8% dos PTT assegura 
abraçar essa área do currículo?! – Será que os Pais/EE, por se tratar do primeiro ano de 
implementação da AEC-AFD, ainda não diferenciam muito claramente o que é a AEC-AFD 
(actividade extracurricular que surgiu, nesse ano nas escolas públicas do 1ºCEB) e a EEFM 
Curricular?! 

Esta posição surge reforçada na sequência da análise de conteúdo das duas entrevistas dirigidas 
aos Pais/EE, pois, ambos reconhecem que os PTT dos seus educandos não lecciona EEFM 
curricular aos seus alunos, uma vez que reconhecem que: 

“há um Professor próprio que dá a EF…”
37

 

“Penso que a Professora não lecciona EEFM porque as crianças deslocam-se às instalações da 
AAA para terem AEC-AFD.

38
 

Conhecida a percepção dos Pais/EE acerca da EEFM proporcionada aos seus educandos, surge, 
em termos sequenciais, a necessidade de entender qual o seu conhecimento acerca da frequência 
semanal das aulas de EEFM. 

Os dados revelam que a maior percentagem de Pais/EE (73,5%) admite que os seus educandos 
têm EEFM com o seu Professor da classe, duas vezes por semana (Tabela 33). 

Uma vez mais somos confrontados com uma posição de distanciamento dos Pais/EE com a 
realidade do sistema escolar e dos vários intervenientes no processo ensino-aprendizagem, uma 
vez que existe, sem dúvida, uma certa confusão entre aquilo que é a AEC-AFD e a EEFM 
curricular. 

 

 

 

 

 

                                                        
35

 Entrevista: Pais/EE código: 3 - 2007. 
36

 Entrevista: Pais/EE código: 4 - 2007. 
37

 Entrevista: Pais/EE código: 3 - 2007. 
38

 Entrevista: Pais/EE código: 4 - 2007. 
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Tabela 33: Regularidade com que o educando realiza EEFM. 

 N % 

Regularidade com que o 

educando tem EF na escola 

> 2 vezes/semana 13 4,2 

2 vezes/semana 228 73,5 

1 vez/semana 61 19,7 

Quase todas as semanas 3 1,0 

Não sei 4 1,3 

NR 1 ,3 

Total 310 100,0 

Os Pais/EE associam a finalidade da EEFM (Figura 10) ora à aprendizagem de vários desportos e 
outras actividades físicas (42,6%), ora ao desenvolvimento da saúde (opinião de cerca de 33,2% 
dos inquiridos). 

 

Figura 10: Percepção dos Pais/EE acerca da finalidade da EEFM. 

No que diz respeito ao estatuto curricular da EEFM, importa sublinhar que os Pais/EE inquiridos 
revelam que esta não é nem mais nem menos importante que as demais áreas que compõem o 
currículo dos alunos (Tabela 34). 

Embora o Português (61,1%) e a Matemática (24,1%) apareçam como áreas de maior 
percentagem de escolhas, na “1ª preferência”, a EEFM aparece no meio da tabela (4ª preferência), 
com 50,3% das escolhas. 
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Tabela 34: Sentimento afectivo dos Pais/EE relativamente às diferentes áreas disciplinares. 

Áreas disciplinares 
Preferência dos Pais/EE 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 

Expressão e Educação Dramática/ Teatro 0,8 1,7 3,8 5,1 13,1 22,4 44,9 

Matemática 24,1 54,7 7,5 1,5 0,5 1,5 2,2 

Expressão e Educação Musical/ Música 0,7 0,5 1,8 11,8 30,2 28,9 17,9 

Expressão e Educação Plástica/ Desenho 1,0 1,7 1,3 14,5 28,7 27,2 17,4 

Estudo do Meio 2,2 7,3 67,1 7,1 3,2 2,3 2,7 

Expressão e Educação Físico-Motora/ Educação Física 2,2 3,2 7,5 50,3 15,9 7,1 5,6 

Língua Portuguesa/ Português 61,1 22,6 3,0 1,7 0,3 2,2 1,0 

Percepção dos Pais/EE acerca da Actividade Física e Desportiva 

A maioria dos Pais/EE (64,5%) reconhece que os seus educandos frequentam a AEC-AFD, 
enquanto que 34,1% afirma que os mesmos não a realizam. 

Segundo 97,2% dos Pais/EE, que admitem que os seus educandos têm a AEC-AFD, ou 
consideram que esta actividade é “muito importante” (45,4%) ou são da opinião de que a mesma é 
simplesmente “importante” (51,8%). 

Relativamente aos Pais/EE entrevistados, ambos referem que os seus educandos frequentam a 
AEC-AFD e que a referida actividade é importante. 

"Penso que é importante para que tenham uma melhor noção de algumas regras e jogos.... 
Assim, já poderão aperceber-se da real importância desta disciplina, sobretudo observando com 
algum rigor o que de bem ou mal estão a realizar... 
As AEC-AFD representam uma oportunidade que, entre outras virtualidades, termina por 
“puxar” pelas crianças, no sentido de se esforçarem para atingirem melhores resultados, nas 
áreas onde têm mais dificuldades. 
Embora saiba que há miúdos que não realizam as AEC-AFD... No entanto, os que realizam 
ficam, certamente, a ganhar; já vão para o 5º ano com algumas “ideias” mais concretas, no que 
diz respeito às diferentes actividades... 
Ao terem mais tempo de actividade aprendem melhor as “coisas” (Basquetebol, Ginástica...) 
É claro que nem tudo funciona bem, ao nível da organização, mas, também, temos que ter em 
conta que este é o 1º ano em que estas actividades estão a funcionar neste modelo.”

39
 

“Acho que é bastante importante porque o meu filho aprendeu outras actividades/desportos 
para além dos que anteriormente já conhecia … 
Ele gosta bastante… 
Passou a conhecer e a gostar de praticar, por exemplo, o Basquetebol… 
Tudo aquilo que lhe era proposto fazer ele gostava…”

40
 

Apesar da maioria dos Pais/EE ser da opinião que os seus educandos têm uma atitudes favorável 
perante a escola (80,4%), ainda temos 16,8% que julga que a sua postura poderia ser melhor e 
1,3% chega a afirmar que simplesmente “não gostam” (Tabela 35). 

Uma actuação mais atenta e eficaz, quer por parte dos PTT quer por parte dos Pais/EE, 
constituiria, por certo, um ponto de partida fundamental na prevenção do abandono escolar 
precoce. 

 

                                                        
39

 Entrevista: Pais/EE código 3: 2007. 
40

 Entrevista: Pais/EE código 4: 2007. 
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Figura 35: Atitude do educando perante a Escola. 

 N % 

Atitude do seu educando 

perante a Escola 

Não gosta 8 1,3 

Gosta mais ou menos 101 16,8 

Gosta 484 80,4 

NR 9 1,5 

Total 602 100,0 

A maioria dos Pais/EE não revela, de facto, qualquer preocupação quanto ao encaminhamento do 
seu Educando para a prática de uma actividade física orientada, fora da Escola (64,1%). 

A solução encontrada para a maioria das crianças deveria passar, por via de regra, pelo 
cumprimento pleno do currículo no 1ºCEB, nomeadamente no que diz respeito à disciplina de 
EEFM que é a actividade que faz parte dos seus currículos escolares. 

No entanto, com base nos depoimentos registados em ambas as entrevistas dirigidas aos Pais/EE, 
há que reconhecer que, ao dizer-se que não se cumpre o currículo, está-se implicitamente a 
sublinhar que a prática de actividade física orientada está automaticamente associada à AEC-AFD. 

Esta posição, no entanto, só terá efectiva relevância relativamente aos alunos cujos Pais/EE 
expressem a necessária autorização para a participação dos mesmos nesta actividade. 

É o exemplo de um dos Agrupamentos que apresenta no acto de inscrição a respectiva 
autorização: 

“(…) Declaro que;  Pretendo;  Não pretendo que o(a) meu (minha) educando(a) participe 
nas actividades propostas. Mais informo que, em caso de frequência, me responsabilizo pela 
sua assiduidade e pontualidade nestas actividades. (…)” 

Professores do 1º CEB a leccionar o 4º ano de escolaridade (PTT) 

EXPERIÊNCIA DOS PROFESSORES DO 1ºCEB LIGADA ÀS ACTIVIDADES FÍSICAS 

A experiência prévia dos PTT, no domínio das actividades físicas, estará naturalmente reflectida 
na percepção que os mesmos nos possam transmitir, em relação ao ensino da EEFM.  

Dado que entendemos ser uma questão de importância crescente, no actual contexto, procedemos 
à análise das percepções dos PTT, segundo: 

 A sua experiência enquanto jovem; 

 A sua experiência actual; 

 A sua experiência de formação. 

Experiência anterior, como aluno, na área curricular de EF/enquanto jovem 

A maioria dos PTT, no CA (70,9%), revela que a sua formação académica não os preparou 
convenientemente para o ensino adequado da EEFM. Na verdade, 20,0% considera que a sua 
formação em nada contribuiu para um desempenho cabal dessa actividade, 50,9% pensa que 
contribuiu só parcialmente e 21,8% assume que a formação recebida contribuiu em grande parte. 

Apenas 7,3% dos PTT confessa que a formação académica que lhes foi ministrada os preparou 
para o ensino adequado da EEFM (Figura 11).  
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Figura 11: Formação académica do PTT e o ensino adequado da EEFM.  

A tabela 36 apresenta uma percentagem muito reduzida de PTT que, na qualidade de alunos, 
usufruíram da formação da EEFM, no 1ºCEB (30,9%). Esta percentagem está muito próxima do 
valor encontrado no estudo de Diniz, Onofre, Fernandes, Caetano, Mira & Bayo (2005), em Torres 
Vedras (26,3%). 

O número de PTT, sem qualquer tipo de vivência, nesta área disciplinar, não obstante surgir com 
uma expressão sobremaneira reduzida (3,6%), representa, mesmo assim, uma situação que 
importa sublinhar. 

A experiência dos PTT na aprendizagem da EF inicia-se com maior expressão no 2ºCiclo de 
escolaridade 74,5%,41 continuando no 3ºCEB e Ensino Secundário (83,6%). 

Tabela 36: Experiência de formação dos PTT, em EF, como alunos. 

 Sim Não Total 

 N % N % N % 

Na escola Primária 17 30,9 38 69,1 55 100,0 

Na escola Preparatória 41 74,5 14 25,5 55 100,0 

Na escola Secundária 46 83,6 9 16,4 55 100,0 

Em nenhum 2 3,6 53 96,4 55 100,0 

Outro nível de escolaridade 20 36,4 35 63,6 55 100,0 

Dos 36,4% dos PTT que, como alunos, tiveram EF “noutro nível de escolaridade”, a experiência 
adquirida situa-se num momento posterior à conclusão do Ciclo do Ensino Secundário, passando 
pelo Magistério Primário (50,0%), ESE (20,0%), Universidade (25,0%) ou estando presente ao 
longo de todo o percurso escolar (5,0%). 

                                                        
41

 Encarámos a “Escola Primária” como 1ºCEB, “Escola Preparatória” como 2º CEB, Escola Secundária (3º CEB e Secundário).  
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Embora 52,7% dos PTT considere “importante” a sua experiência, enquanto alunos, de EF, 
durante o seu percurso escolar, apenas 38,2% menciona que essa experiência foi “muito 
importante” na consolidação das suas ideias e práticas relativas a essa área curricular (Tabela 37). 

Tabela 37: Contributo da formação académica inicial para o ensino da EEFM.
42

 

 N % 

Experiência como aluno de EF e 
importância para leccionar EF 

Pouco importante 5 9,1 

Importante 29 52,7 

Muito importante 21 38,2 

Total 55 100,0 

Relativamente à experiência extra-escolar dos PTT, quanto à prática de actividade física, 
organizada e enquadrada por um formador (Figura 12), verificámos que apenas 38,2% dos PTT, 

enquanto jovens, se envolveu na prática efectiva de uma actividade física regular.  

 

Figura 12: Experiência no domínio das actividades físicas em jovem. 

Relativamente aos hábitos de vida relacionados com a prática regular de alguma actividade física, 
mais de metade dos PTT inquiridos (63,6%) revela possuir hábitos sedentários, situação que, de 
resto, já havia ficado expressa nos estudos de Bayo (2002) e Diniz, Onofre, Fernandes, Caetano, 
Mira & Bayo (2005). 

Em ambas as entrevistas, os PTT admitem não possuir hábitos de actividades físicas: 

                                                        
42

 A totalidade dos PTT considerou que a sua experiência como alunos de EF, durante o seu percurso escolar teve alguma importância 

ao nível das ideias e práticas relativas a esta área curricular, assim a categoria “Nada importante” não foi anotada por nenhum PTT. 
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“Na verdade, estou inscrita num grupo de “Ginástica”, que funciona aqui na nossa escola e que 
iniciou a sua actividade há cerca de um mês… 
Todavia, nunca consegui frequentar essas aulas, devido às constantes e frequentes reuniões 
para que tenho sido solicitada, ultimamente”. 

43
 

“Não pratico qualquer actividade física por não ter disponibilidade de tempo…”
44

 

Esta realidade desperta, sem dúvida, uma certa preocupação, pois o ideal seria que os PTT 
mantivessem, eles, também, estilos de vida activos. 

O facto de a maioria dos PTT, no CA, não se terem envolvido, enquanto jovens, na prática de uma 
actividade física regular e, actualmente, levarem uma vida sedentária pode ser um aspecto a 
considerar como potencial condicionante, nos diferentes planos em que se insere o objectivo de 
valorização do ensino da EEFM. 

IDEIAS E PRÁTICAS SOBRE A EEFM 

O estudo de pormenor sobre as ideias e práticas da EEFM teria necessariamente que contemplar 
a análise, por parte dos PTT, dos seguintes aspectos: 

 Grau de conhecimento do Programa de EEFM, 

 Nível da experiência actual no ensino da EEFM,  

 Perspectiva sobre a importância da EEFM. 

Grau de conhecimento do Programa de EEFM: 

A tabela 38 revela que mais de metade dos PTT (61,8%) manifesta que “conhecem bem” (47,3%) 

ou “muito bem” (14,5%) o Programa de EEFM. No entanto, cerca de 38,2% dos Professores 
admite conhecê-lo ora “mais ou menos” (27,3%) ora refere conhecê-lo de uma forma reduzida 
(10,9%). 

É de destacar que 38,2% dos Professores revela não conhecer claramente o Programa, o que 
pode ser reflectido na sua prática ao nível da leccionação da EEFM. 

Apesar de, no estudo de Rocha, 1998, a maioria dos PTT (86,7%) afirmarem conhecer o Programa 
de EEFM, ao analisar a forma como procederam à sua descrição, constatou-se, em muitos casos, 
que, na verdade, não conheciam as suas principais características do Programa.  

Nas entrevistas efectuadas obtivemos duas posições, uma primeira em que o PTT admite 
conhecer o Programa de EEFM, e não o utilizar, e uma segunda em que refere não possuir um 
grande conhecimento, e tão pouco o tem vindo a aplicar… 

Eu conhecer…conheço, mas não o utilizo muito…
45

 

Possuo conhecimentos muito gerais, dado que ainda o utilizei, em anos anteriores, mas, na 
realidade, em tempo muito reduzido.…

46
 

 

 

 

 

 

                                                        
43

 Entrevista: Professor 1ºCEB código 8: 2007. 
44

 Entrevista: Professor 1ºCEB código 7: 2007 
45

 Entrevista: Professor 1ºCEB código 8: 2007. 
46

 Entrevista: Professor 1ºCEB código 7: 2007. 
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Tabela 38: Nível de conhecimento do Programa de EEFM.
47

 

 N % 

Conhece o Programa de EEFM para o 1ºCEB  

Pouco 6 10,9 

Mais ou menos 15 27,3 

Bem 26 47,3 

Muito bem 8 14,5 

Total 55 100,0 

Nível da experiência actual no ensino da EEFM 

Apenas 21,8% dos PTT (12) admitiu que, no ano lectivo 2006/2007, leccionaram EEFM aos seus 
alunos. Temos que considerar este conjunto manifestamente reduzido, quando nos estamos a 
referir a uma área curricular de carácter obrigatório. No entanto, esta percentagem é ligeiramente 
superior aos 17,2% dos PTT que se envolveram na leccionação da EEFM, no CA, no estudo 
realizado em 2002 (Bayo, 2002).  

A este propósito Rocha, 1998 conclui, no âmbito do seu estudo, que, 40% dos docentes, apesar 
de disporem de condições suficientes para a leccionação da EEFM, não realizaram as sessões 
previstas no horário. 

Não se pode entender que, em pleno século XXI, exista um currículo nulo (Eisner, 1988): “a EEFM 
que não se ensina”, sublinhando-se o carácter intencional daquilo que, de facto, não é ensinado. 

Nas entrevistas obtivemos duas posições distintas: Um PTT lecciona EEFM e outro não…: 

“Sim. Nós fizemos um horário, no início do ano lectivo e destinámos, desde logo, à 3ª feira, uma 
hora para as Expressões próprias para a leccionação da Dança. 
Quando não fazemos Dança, realizamos, às vezes, jogos no recreio... 
Temos semanas em que nem sequer fazemos EEFM, porque temos outras actividades 
curriculares que se nos apresentam com um carácter mais exigentes. Com efeito, como gosto 
de ter uma “boa” Turma e uns bons alunos, são eles próprios que compreendem que, muitas 
vezes, temos que penalizar a aula de EEFM, que é a disciplina que eles adoram, em benefício 
das componentes curriculares, designadamente - Língua Portuguesa e Matemática,...  
Sempre que podemos cumprimos!...”

48
 

“Não. Devido à falta de tempo… 
Como há um Professor que lecciona as AEC-AFD (duas horas, repartidas em duas vezes por 
semana), nas horas não lectivas, termino por deixar essa tarefa para ele…”

49
 

Dos doze PTT que leccionam EEFM, 25,0% afirmam que leccionam esta área, há quatro anos, e 
16,7% referem que leccionam, num dos casos, há um ano, e, no outro, há trinta anos (Tabela 39). 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
47

 A totalidade dos PTT admitiu conhecer, mesmo que pouco, o Programa de EEFM, razão pela qual a categoria “nada” não foi 

identificada por nenhum PTT. 
48

 Entrevista: Professor 1ºCEB código 8: 2007. 
49

 Entrevista: Professor 1ºCEB código 9: 2007. 
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Tabela 39: Experiência ao nível da leccionação da EEFM. 

 Anos N % 

Se lecciona EEFM, indique há quantos anos o faz 

 

1 2 16,7 

3 1 8,3 

4 3 25,0 

9 1 8,3 

20 1 8,3 

25 1 8,3 

30 2 16,7 

NR 1 8,3 

Total 12 100,0 

50,0% (6) dos PTT que leccionam EEFM orientam essa mesma actividade “uma vez por semana”. 
Há que reconhecer, no entanto, que estamos perante uma frequência manifestamente insuficiente. 

Por sua vez, 41,7% dos PTT (5) afirmam que leccionam quase todas as semanas, entendendo-se 

que esta prática de leccionação não apresenta a regularidade que seria expectável. Nenhum PTT 
admite leccionar duas ou mais vezes por semana. 

Percepção sobre o estatuto curricular da EEFM 

Ao analisarmos as razões com que 78,2% dos PTT justificam para não leccionarem EEFM (43) 
(Figura 40), chegamos à conclusão de que a maioria (83,7%) fundamenta a sua conduta com o 

facto dos alunos terem AEC-AFD com um Professor especialista, esquecendo-se, eventualmente, 
que nem todos os alunos usufruem desta área de enriquecimento curricular, uma vez que a 
mesma é de carácter facultativo e tem algumas condicionantes quanto à sua participação. 

Das seis dimensões apresentadas, três estão relacionadas com a AEC-AFD, uma como móbil 
exclusivo, como foi identificado anteriormente, e duas outras associadas a uma outra evidência: 
“falta de formação em EF” (4,7%) e, ainda, “as horas que o ME deu para as Expressões são muito 
reduzidas para que todas as áreas sejam contempladas” (2,3%). 

No estudo de Rocha, 1998, verifica-se que a generalidade dos PTT colocam o ensino da leitura e 
da escrita bem como do cálculo (ensino da Língua Portuguesa, da Matemática e do Estudo do 
Meio) nas principais expectativas de sucesso para os seus alunos, fazendo depender a 
leccionação da EEFM da “vocação” para tratar dessa área do conhecimento e esquecendo-se que, 
na “preparação para a vida”, existe outro tipo de competências essenciais, relacionadas com a 
aprendizagem de condutas motoras apropriadas, como sejam o controlo corporal, a criação de 
hábitos e estilos de vida activos e saudáveis, etc.  

Tabela 40: Justificação da não leccionação da EEFM. 

 N % 

Se não lecciona 

EEFM, no presente 
ano lectivo, 
indique por que 

razão não o faz 

Têm AEC AFD com um Professor especialista 36 83,7 

Têm AEC AFD e falta de formação em EF 2 4,7 

Programa Curricular de Português e Matemática muito extenso de acordo com a nova reforma 1 2,3 

Tive que dar apoio noutras áreas Português/Matemática/Estudo do Meio 2 4,7 

Têm AEC AFD/ As horas que o ME deu para as Expressões é muito reduzido para que todas 
as áreas sejam contempladas 

1 2,3 

Falta de saúde 1 2,3 

Total 43 100,0 
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Outras razões surgem como justificação para a falta de cumprimento do currículo da EEFM: “O 
Programa Curricular de Português e Matemática é muito extenso, de acordo com a nova reforma” 
(2,3%) ou “Tive que dar apoio noutras áreas Português/Matemática e Estudo do Meio (4,7%).  

“Apesar da clarividência legislativa de longo alcance (desde 1836 que a Educação Física no 
1ºCiclo figura na letra da lei), a sua implementação tem sido (…) continuamente adiada. (…) A 
não aplicação da lei distorce a sua função, contribuindo, assim, para promover a desigualdade 
de bens educativos. O não cumprimento da lei não só inviabiliza os ganhos imediatos 
(individuais e sociais), como também trava a formação da ignorância que tanto tem asfixiado o 
pensamento sobre a Educação Física. (...) Não implementar a Educação no 1º Ciclo é 

prejudicar.” Brás (2006). 

Os PTT inquiridos revelam que preferem ser substituídos no desempenho das tarefas próprias do 
ensino da EEFM (Figura 13).  

No que se refere ao estatuto do substituto surge uma nítida preferência pelo Professor licenciado 
em EF, nele se concentrando a maior frequência (67,3%). Esta referência aparece também 
expressa no estudo de Diniz et al (2001) e Bayo (2002). Como segunda preferência aparece o 
Professor do 1ºCEB especialista em EF (45,5%). Apenas 5,5% dos PTT admite que deveria ser 
ele próprio o responsável pela leccionação da EEFM. É, assim, extremamente reduzida a 
percentagem de PTT que valoriza a sua própria responsabilidade no cumprimento do currículo, 
quanto à leccionação da EEFM. 

 

Figura 13: Perspectiva sobre quem deverá leccionar a EEFM. 

A figura 14 põe em evidência que a maioria dos PTT tem uma consciência clara de que as áreas 

curriculares ligadas às Expressões: EEFM (69,1%), a Expressão e Educação Musical (65,5%) e a 
Expressão e Educação Dramática (58,2%), não deveriam ser leccionados por eles, mas sim por 
um outro professor, em regime de monodocência. 

Apenas 3,6% dos PTT assumem esta mesma posição relativamente à Matemática, Português e 
Estudo do Meio. 

Na verdade, apenas 25,5% dos PTT (14) manifestam a opinião de que todas as áreas do currículo 
do 1ºCEB são da sua responsabilidade e assim devem permanecer. 
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Figura 14: Percepções acerca das áreas do currículo do 1ºCEB que não deveriam estar abrangidas pelo regime de 
monodocência. 

Percepção sobre a finalidade da EEFM/EF no 1º CEB 

É praticamente unânime a posição da generalidade dos PTT quanto à percepção sobre a 
finalidade da EEFM no 1ºCEB (Tabela 41). São sublinhados e valorizados, de forma clara, a sua 

vocação, inscrita nos itens “Concordo totalmente” e “concordo”, a sua influência na promoção da 
saúde, assim como, o seu papel fundamental para proporcionar aos alunos momentos de 
descontracção e divertimento (96,4%), logo seguido das possibilidades que oferece na formação 
das condições sócio-culturais ao nível da cidadania (96,3%). A valorização da promoção das 
aprendizagens é referida por 94,5% dos PTT. 

A libertação das energias dos alunos para que possam estar mais atentos às outras disciplinas, 
representa a posição de um pequeno núcleo de PTT (12,7%) relativamente aos itens “não 
concordo nada” e “concordo mais ou menos”, posição que, naturalmente, mais longe está da 
verdadeira finalidade da EEFM, havendo, ainda, uma referência pouco expressiva relativamente à 
possibilidade de promoção das aprendizagens (5,4%). 

Tabela 41: Finalidades da EEFM segundo os PTT. 

 

Não 
concordo 

nada 

Concordo 
mais ou 
menos 

Concordo 
Concordo 
totalmente 

N % N % N % N % 

Desenvolver a saúde dos alunos 1 1,8 1 1,8 22 40 31 56,4 

Libertar as energias dos alunos para que possam estar mais atentos às outras 
disciplinas 

2 3,6 5 9,1 18 32,7 30 54,5 

Aprender a praticar as diferentes actividades físicas e desportiva 1 1,8 2 3,6 18 32,7 34 61,8 

Aprender a ser bom cidadão (respeitar os outros, trabalhar em conjunto, ser 
educado, etc) 

1 1,8 1 1,8 13 23,6 40 72,7 

Proporcionar momentos de descontracção e divertimento. 1 1,8 1 1,8 20 36,4 33 60,0 

Relativamente ao estatuto curricular da EEFM, importa sublinhar que os PTT inquiridos revelam 
que esta não é nem mais nem menos importante que as demais áreas que compõem o currículo 
dos alunos, embora seja preterida relativamente a outras áreas curriculares tal como é referido no 
estudo de Silva & Dias (2003). 
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Embora o Português, seja a área considerada, com maior frequência, como “1ª preferência” 
(92,3%) e a Matemática como “2ª preferência” (90,4%), a EEFM/EF aparece no meio da tabela (4ª 
preferência), com 55,8% das escolhas (Tabela 42). 

Tabela 42: Sentimento afectivo dos PTT relativamente às diferentes áreas disciplinares. 

Áreas disciplinares 
Preferência dos PTT 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª NR 

Expressão e Educação Dramática/ Teatro 1,9 0,0 1,9 5,8 9,6 23,1 57,7 0 

Matemática 7,7 90,4 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 0 

Expressão e Educação Musical/ Música 0,0 1,9 0,0 11,5 23,1 34,6 26,9 1,9 

Expressão e Educação Plástica/ Desenho 0,0 0,0 7,7 21,2 34,6 28,8 7,7 0 

Estudo do Meio 0,0 0,0 84,6 5,8 5,8 1,9 1,9 0 

Expressão e Educação Físico-Motora/ Educação Física 0,0 0,0 3,8 55,8 26,9 9,6 3,8 0 

Língua Portuguesa/ Português 92,3 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0 

PERCEPÇÃO SOBRE A COMPETÊNCIA NO DOMÍNIO DA EEFM NO 1º CEB 

Tal como se procedeu no estudo de Diniz, Onofre, Fernandes, Caetano, Mira & Bayo (2005), 
inquirimos os PTT sobre os conhecimentos indispensáveis e as capacidades que devem estar 
presentes no ensino efectivo da área disciplinar da EEFM, recolhendo, assim, dados de 
importância fundamental para podermos captar a sua correcta percepção desta área e, 
simultaneamente, inventariar, na medida do possível, eventuais necessidades de formação neste 
domínio. 

Percepção de conhecimento sobre os conteúdos da EEFM 

Os PTT (Tabela 43) revelam não sentir qualquer tipo de dificuldades, nem ao nível dos conteúdos 
do bloco de “jogos”, tal como é referido no estudo de Rocha, 1998; nem ao nível da “promoção do 
relacionamento positivo com os alunos”, nem, consequentemente, na “promoção e controlo da sua 
conduta”. 

Todavia, revelam um menor nível de conhecimentos50 no que diz respeito ao conteúdo do bloco de 
patinagem (74,5%) e da natação (72,5%), estando mais informados, com um nível de 
conhecimento considerado “Bom”, ao nível da “Promoção e controlo da disciplina dos alunos” 
(50,9%) e, naturalmente, na “promoção de um relacionamento positivo com os alunos” (45,5%), 
bem como na “gestão e controlo da aula” (29,1%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
50

 Considerámos o somatório do nível de conhecimento que diz respeito aos indicadores “Nenhum” e “Fraco”. 
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Tabela 43: Percepção dos PTT acerca do conhecimento dos conteúdos da EEFM. 

 
Nenhum Fraco Satisfatório Bom 

  N % N % N % N % 

Características de uma boa aula de EEFM 2 3,6 8 14,5 39 70,9 6 10,9 

Conteúdo do bloco de perícias e manipulações 5 9,1 9 16,4 35 63,6 6 10,9 

Conteúdo do bloco de deslocamentos e equilíbrios 4 7,3 15 27,3 31 56,4 5 9,1 

Conteúdo do bloco de actividades rítmicas e expressivas 2 3,6 15 27,3 31 56,4 7 12,7 

Conteúdo do bloco de patinagem 22 40,0 19 34,5 12 21,8 2 3,6 

Conteúdo do bloco de jogos   10 18,2 31 56,4 14 25,5 

Conteúdo do bloco de percursos na natureza 1 1,8 13 23,6 32 58,2 9 16,4 

Conteúdo do bloco de ginástica 3 5,5 19 34,5 26 47,3 7 12,7 

Conteúdo do bloco de natação 21 38,2 19 34,5 11 20,0 4 7,3 

Estruturas organizativas gerais da aula de EEFM (Ex. circuito, percurso, etc.) 4 7,3 13 23,6 30 54,5 8 14,5 

Controlo e gestão da aula 1 1,8 4 7,3 34 61,8 16 29,1 

Introdução e apresentação da actividade 2 3,6 7 12,7 33 60,0 13 23,6 

Acompanhamento das actividades de aprendizagem 1 1,8 5 9,1 37 67,3 12 21,8 

Promoção de um relacionamento positivo com os alunos   5 9,1 25 45,5 25 45,5 

Promoção e controlo da disciplina dos alunos   4 7,3 23 41,8 28 50,9 

Dos PTT que leccionam EEFM, 25,0% (12) consideram (Tabela 44) que é “muito fácil” a tarefa: 

“introdução e apresentação das actividades na aula de EEFM” e 75,0% afirmam que é “fácil” 
acompanhar as práticas de aprendizagem na aula de EEFM, bem como promover o 
relacionamento positivo e o controlo da disciplina dos alunos na aula de EEFM. 

Pelo contrário, confessam sentir maior dificuldade nas tarefas que dizem respeito ao Planeamento 
do ensino da EEFM (41,7%), tal como se refere o estudo de Rocha, 1998 ao ser identificado o 
Planeamento como o primeiro dos elementos a considerar na diferenciação da capacidade 
técnico-pedagógica dos PTT. 

Tabela 44: Nível de facilidade/dificuldade dos PTT no desempenho das actividades de ensino da EEFM.
51

 

 Difícil Fácil Muito fácil Total 

  N % N % N % N % 

Planeamento do ensino da EEFM 5 41,7 6 50,0 1 8,3 12 100,0 

Controlo e gestão da organização da aula de EEFM 3 25,0 8 66,7 1 8,3 12 100,0 

Introdução e apresentação das actividades na aula de EEFM 2 16,7 7 58,3 3 25,0 12 100,0 

Acompanhamento das práticas de aprendizagem na aula de EEFM 2 16,7 9 75,0 1 8,3 12 100,0 

Promoção de um relacionamento positivo com os alunos na aula de EEFM 1 8,3 9 75,0 2 16,7 12 100,0 

Promoção e controlo da disciplina dos alunos na aula de EEFM 1 8,3 9 75,0 2 16,7 12 100,0 

Avaliação dos alunos EEFM 3 25,0 7 58,3 2 16,7 12 100,0 

O bloco dos jogos constituiu, para a totalidade dos PTT que leccionaram EEFM, o bloco mais fácil 
de ensinar (Tabela 45). 

25% dos PTT encaram “muito difícil” de leccionar a Patinagem e a Natação, conteúdos que, por 
coincidência, correspondem àqueles em que os PTT revelaram ter menor conhecimento.  

                                                        
51

 A dimensão “muito difícil” não foi expressa em nenhuma circunstância pelos PTT. 
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Para 33,3% dos PTT foi considerado “difícil” o ensino dos blocos da patinagem e dos 
deslocamentos e equilíbrios. 

Tabela 45: Nível de facilidade/dificuldade dos PTT no ensino dos blocos do Programa de EEFM. 

 Não lecciona Muito difícil Difícil Fácil Muito fácil 

 N % N % N % N % N % 

Bloco de perícias e manipulações 2 16,7   3 25,0 5 41,7 2 16,7 

Bloco de deslocamentos e equilíbrios 1 8,3   4 33,3 5 41,7 2 16,7 

Bloco de actividades rítmicas e expressivas 2 16,7   1 8,3 8 66,7 1 8,3 

Bloco de patinagem 4 33,3 3 25,0 4 33,3 0 0 1 8,3 

Bloco de jogos       9 75,0 3 25,0 

Bloco de percursos na natureza 3 25,0     7 58,3 2 16,7 

Bloco de ginástica 3 25,0   2 16,7 7 58,3   

Bloco de natação 5 41,7 3 25,0 3 25,0 1 8,3   

Mais de metade dos PTT, no CA (58,2%), admite, sem quaisquer subterfúgios, que o seu nível de 
preparação para o ensino da EEFM poderia ter sido francamente melhor, dado que 9,1% deles o 
classificam de “Muito fraco” e 49,1% de “Fraco” (Figura 15).  

 

Figura 15: Perspectiva acerca do nível de preparação para o ensino da EEFM. 

Não obstante termos identificado esta situação de deficit efectivo, ao nível das competências 
teórico-técnicas, necessárias para o ensino de EEFM, no universo de mais de metade dos PTT, 
constata-se, todavia, que, em relação à totalidade dos PTT inquiridos, apenas uma pequena parte 
deles (17) admite ter frequentado acções de formação (30,9%), de acordo com a tabela 46.  

Verifica-se, por outro lado, que tão-somente 27,3% dos PTT, pertencentes a 38,5% das Escolas do 
CA, lograram identificar, de alguma forma, as acções de formação realizadas na área da EEFM. 

As acções de formação, reconhecidas pelos PTT, foram realizadas entre 1992 e 2006, com uma 
duração que variou entre uma manhã e um ano lectivo completo, sendo identificadas as seguintes 
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entidades promotoras: AAA, CA, CFAECA52, Autarquia, Bombeiros de Queluz, Sobral Monte 
Agraço, PRODEP, PRODEFDE e CML. 

No que diz respeito às acções de formação propriamente ditas, os PTT inquiridos nem sempre se 
lembravam da correcta designação da acção de formação que lhes foi ministrada, nem do ano e 
respectiva duração, nem, sequer, da entidade promotora. 

Apesar dos questionários terem sido entregues ao Coordenador, com alguma antecedência, os 
mesmos foram, por vezes, preenchidos no mesmo dia da aplicação directa dos questionários aos 
alunos. Por essa razão, tornou-se muito difícil conciliar as duas acções de forma a permitir a 
pesquisa de informação necessária para a correcta identificação do tipo de formação contínua de 
que os PTT têm vindo a beneficiar e que eles próprios consideram decisivas para o ensino da 
EEFM. 

Tabela 46: Acções de Formação contínua decisiva para o ensino da EEFM. 

Denominação 

da Acção 
Ano 

lectivo 
Duração 

Entidade 

Promotora 
Prof Agrup Esc 

EEFM na sala de aula 2003/2004 1 dia AAA    

EEFM na sala de aula 2005/2006 1 dia AAA    

? ? 25h CAECA    

? ? 25h CAECA    

? 1992/1993 25h ?    

? 1993/1994 25h ?    

Acção sobre vários blocos do Programa 
de EEFM 

2000/2001 25h PRODEP    

Acção em Sintra: Percursos na Natureza 2003/2004 1 dia PRODEP    

Acção da AAA 2005/2006 1 manhã CMA    

PRODEFDE ? 4 níveis CML    

? ? 25h CAECA    

PRODEFDE Mod I ? 25h CML    

PRODEFDE Mod II ? 25h CML    

PRODEFDE Mod III ? 25h CML    

Educação física no 1ºCEB ? 50h Autarquia    

Jogos tradicionais ? 
Ao longo do ano 

lectivo 
?    

? 1989/1990 ? Sobral Monte Agraço    

PRODEFDE 1992/1993 ? CML    

Educação Física AAA 2005/2006 5h CMA    

Percursos na Natureza/ginástica 1999/2000 25 CML    

Jogos tradicionais 1999/2000 2 Bombeiros de Queluz    

Licenciatura em EEFM 1998 ? ?    

EEFM no 1ºCEB 1995/1996 9M PRODEFDE    

EEFM no 1ºCEB 1996/1997 9M PRODEFDE    

EEFM no 1ºCEB 2000/2001 50h CML SPGL    

Total 
Absoluto 

   
15 

(27,3%) 

7 

(77,8%) 

10 

(38,5%) Relativo 

                                                        
52

 Centro de Formação da Associação de Escolas do Concelho da Amadora. 
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A maioria dos PTT (70,9%) gostaria de frequentar acções de formação no âmbito do 
aprofundamento dos conteúdos programáticos da EEFM, tendo em vista melhorar a sua prática de 
ensino. Seguidamente foi referenciado o “planeamento” como área de interesse preferencial, por 
45,5% dos PTT (Figura 16).  

38,2% dos PTT identificam, entretanto, o “controlo e gestão da organização da aula” como área de 
carência que desejariam ver abordada em eventuais acções de formação.  

Curiosamente, os dois últimos itens identificados surgem referidos, noutro ponto do questionário, 
como sendo os pontos mais difíceis para o ensino da EEFM. 

Embora se considere geralmente difícil a questão da avaliação dos alunos na EEFM, a formação a 
esse nível não foi considerada, como área de carência. 

Apenas 10,9% dos PTT no CA (6) considera que não necessita de qualquer tipo de formação para 
assegurar capazmente a leccionação da EEFM. 

 

Figura 16: Temática que o PTT gostaria de ver abordada no âmbito da EEFM em acções de formação futuras. 

A maioria dos PTT (54,5%) tem a percepção de que os Pais/EE consideram importante EEFM 
para o nível geral da aprendizagem e desenvolvimento dos seus educandos. No entanto, ainda 
temos 36,4% dos PTT que têm a percepção de que os Pais/EE não valorizam de todo a EEFM, 
opinando que os mesmos a consideram uma área “pouco importante” (Figura 17). 

Segundo os PTT entrevistados, os Pais/EE não valorizam a EEFM tanto quanto mereceria, entre 
outras, pelas razões que referiram nos seus depoimentos:  

“Penso que os Pais/EE não estão muito confiantes, pelo que não atribuem a devida 
importância à aula de EEFM.... 
Os Pais, no 1ºCEB, pretendem, preferentemente, que os seus educandos aprendam a lêr e a 
escrever bem... 
Deste modo, a Educação Física fica um bocadinho à parte, no quadro das preocupações dos 
EE.”..

53
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 Entrevista: Professor 1ºCEB – 2007: código 8. 
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“Alguns Pais não lhe atribuem a importância que mereceria porque pensam que a EEFM 
supõe uma perda de tempo… 
Há, ainda, outros Pais que apoiam a EF, tão-somente por não terem disponibilidades ou 
horário que lhes permitam levar os seus filhos a realizar uma actividade física desportiva num 
Clube. Só por esta razão apreciam que a realizem na Escola”.

54
 

 

Figura 17: Percepção dos PTT acerca do grau de importância que os Pais/EE atribuem à EEFM.
55

 

Percepção sobre os espaços (cobertos e descobertos) para a prática da Expressão e 
Educação Físico Motora 

Apesar do investimento que, nestes últimos anos, tem vindo a ser realizado pela CMA, ao nível 
das Escolas do 1ºCEB, ainda assim, 16,4% dos PTT (9), de acordo com a figura 18, afirmam que 

não existe qualquer tipo de espaço coberto na sua Escola para a leccionação da EEFM. 

Estamos, de facto, perante uma situação que exige um redobrado esforço no sentido de ser 
reforçado o desafio de se conseguir nas Escolas do 1ºCEB, pelo menos, um espaço coberto onde 
se possa leccionar esta área do currículo.  

De registar, porém, que esta situação tem vindo ultimamente a melhorar, em comparação com o 
resultado de 42,5%, observado no estudo de Bayo (2002), correspondente ao universo de PTT 
que, então, referiam a inexistência de espaços cobertos nas suas Escolas. 

Assim, 43,6% dos PTT referem possuir, actualmente, um Ginásio (24), nas suas escolas para a 
leccionação da EEFM. 

Apresenta-se, seguidamente, a opinião de um dos PTT entrevistados, em termos de conclusão de 
uma análise geral sobre os espaços existentes no CA, para a prática da EEFM, uma vez que já 
havia trabalhado em várias. 

                                                        
54

 Entrevista: Professor 1ºCEB – 2007: código 7 
55

 Os Professores do 1ºCEB, não consideram que os Pais/EE achem que a EEFM/EF é “nada importante” tendo em conta o nível geral 

de aprendizagem e desenvolvimento dos seus educandos. 
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“Há poucas escolas já com bons espaços… Do que conheço, a maioria dispõe de espaços 
descobertos. 
São raríssimas as escolas que dispõem de espaços cobertos… 
Nas escolas de construção recente, já vão aparecendo bons espaços, o que não 
acontece nas antigas. 
A minha escola é nova, inaugurada há poucos anos. Por isso, tem um bom espaço coberto e 
um outro descoberto… 
Está, igualmente, muito bem apetrechada no que diz respeito ao material indispensável, todo 
ele colocado pela CMA.”

56
 

38,2% dos PTT (21) referem existir uma sala polivalente, 5,5% um telheiro (3) e 3,6% uma sala 
adaptada (2). 

 

Figura 18: Percepção dos PTT acerca do tipo de espaços cobertos existentes nas suas escolas para a leccionação da 
EEFM. 

Quanto aos espaços descobertos/exteriores existentes nas escolas do 1ºCEB do CA, a maioria 
dos PTT (80,0%), assegura poder contar com um campo de jogos para a leccionação da EEFM. 

Merece especial referência o facto de 12,7% dos PTT referirem que não existe nenhum espaço 
descoberto/exterior nas respectivas Escolas bem como os 7,3% que apenas identifica um espaço 
de recreio.  

Embora se reconheça que este valor é marcadamente inferior aos 28,7% encontrados no estudo 
de Bayo (2002), o ideal seria que todas as Escolas do 1ºCEB do CA dispusessem de, pelo menos, 
um espaço descoberto/exterior para a leccionação da EEFM. 

Por outro lado, em termos da sua percepção sobre a adequação dos espaços existentes nas suas 
escolas para o ensino da EEFM (Tabela 47) mais de um terço dos PTT (36,3%) ainda revela que 

os mesmos ou são completamente desadequados (12,7%) ou simplesmente desadequados 
(23,6%). 

Apesar do valor encontrado ser inferior aos 66,7% registados no estudo de Bayo (2002) e a sua 
redução ter sido de 30,4 pontos percentuais, ainda nos deparamos com uma questão-problema 
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que assume uma dimensão relativamente elevada e que, na medida do possível, justificaria uma 
melhor ponderação das entidades responsáveis. 

Afinal, apesar de 50,9% dos PTT afirmarem que os espaços existentes nas Escolas do 1ºCEB do 
CA, para a leccionação da EEFM, são adequados, apenas 12,7% têm a convicção de que são 
completamente adequados, porque apresentarão as condições indispensáveis para o ensino desta 
área curricular. 

Tabela 47: Percepção sobre o grau de adequação dos espaços /materiais existentes para o ensino - aprendizagem da 
EEFM. 

 

Grau de adequação dos espaços 
existentes na Escola para o 

ensino-aprendizagem da EEFM 

Grau de adequação dos 
materiais existentes na Escola 

para o ensino-aprendizagem da 
EEFM 

N % N % 

Completamente desadequados 7 12,7 4 7,3 

Desadequados 13 23,6 9 16,4 

Adequados 28 50,9 40 72,7 

Completamente adequados 7 12,7 2 3,6 

Total 55 100,0 55 100,0 

Pela mesma análise da tabela 47, verifica-se que 23,6% dos PTT consideram deficitários os 

materiais existentes nas suas escolas para o ensino-aprendizagem da EEFM. 

16,4% manifestam a opinião de que ou são desadequados ou são completamente desadequados 
(7,3%).  

Apenas 3,6% encaram como completamente adequados os materiais que têm ao seu dispor nas 
escolas. 

Apesar das condições de prática poderem constituir uma condicionante à realização da EEFM, o 
cerne da questão continua a situar-se sobretudo ao nível da decisão do PTT, tal como foi 
identificado no estudo de Rocha, 1998. 

PERCEPÇÃO ACERCA DA AEC-AFD 

O ano lectivo a que se reporta a primeira parte do estudo (2006/07) diz respeito ao ano de 
implementação, pela primeira vez, da AEC-AFD, ou seja, ao ano em que foram apresentadas, pela 
Associação Nacional de Municípios Portugueses, as Orientações Programáticas da Actividade de 
Enriquecimento Curricular - Actividade Física e Desportiva no 1ºCEB (OPAFD). 

Assim se percebe que a maioria dos PTT (60,0%) não domine o conteúdo das OPAFD, uma vez 
que 27,3% dos PTT afirma desconhecê-las e 32,7% deles reconhece conhecê-las pouco (Figura 
19). 

É interessante verificarmos que nenhum dos PTT admite conhecer muito bem as OPAFD e apenas 
7,3% acreditam conhecê-las bem. 

Curiosamente, nas entrevistas realizadas aos PTT, somente um admite conhecer as OPAFD 
apresentadas pela Associação Nacional de Municípios Portugueses, enquanto outro não as 
conhece. 
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Figura 19: Grau de conhecimento das Orientações Programáticas da AEC-AFD no 1ºCEB apresentadas pela 
Associação Nacional de Municípios Portugueses. 

A tabela 48 põe em evidência que praticamente todos os PTT, a leccionarem no CA, valorizam a 

AEC-AFD (96,4%), considerando-a ora importante (60%), ora muito importante (36,4%). 

Em ambas as entrevistas ficou clara a valorização que é dada à AEC-AFD: 

“Eu penso que AEC-AFD é muito importante, pois, a através desta actividade, é-nos possível 
abordar todas as outras actividades curriculares e não curriculares... 
Podemos realizar o transfer de uma destas AEC-AFD para a Língua Portuguesa, Matemática, 
Estudo do Meio... 
Daqui podemos partir para todas as outras áreas... 
É preciso é que nós saibamos fazer uma boa coordenação...  
E avançar por aí fora...”.

57
 

“Acho importante… A AEC-AFD deve ser leccionada por um especialista, pois há muitos 
Professores, no 1ºCEB, que não têm essa formação… 
Agora com a vinda de Técnicos especializados, a EF é leccionada mais correctamente… 
É mais variada…Estão, na verdade, a ser abordadas todas as áreas do Programa… 
Penso que na minha escola todos os alunos realizam as AEC-AFD.

58
 

Tabela 48: Percepção dos PTT acerca da importância da AEC-AFD no 1ºCEB. 

 N % 

Importância que atribui à referida AEC-AFD no 
1ºCEB 

Nada importante 1 1,8 

Pouco importante 1 1,8 

Importante 33 60,0 

Muito importante 20 36,4 

Total 55 100,0 

Em termos de balanço do ano lectivo 2006/07, a maioria dos PTT (67,3%), reconhece que o facto 
de ter surgido a AEC-AFD, alterou o seu envolvimento na leccionação da EEFM (37). 
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Dos 41,8% dos PTT que alteraram a sua conduta no cumprimento do currículo da EEFM, no ano 
lectivo 2006/07, reconhecem que estiveram menos envolvidos na sua leccionação e 18,2% afirma 
que, com o aparecimento da AEC-AFD, simplesmente deixaram de leccionar esta área tão 
fundamental como é a EEFM. Apenas 3,6% dos PTT afirma estar mais envolvidos na sua 
leccionação (Tabela 49). 

As entrevistas testemunham esta posição: o “abandono da EEFM” justificado pelo surgimento da 
AEC-AFD: 

“(…) No entanto, penso os Professores do 1º Ciclo, a nível geral, perante a existência da 
AEC-AFD, não ficam tão preocupados com a leccionação da EF... 
Nós temos muitas e diferentes preocupações e como os Programas são muito extensos e 
temos que dar resposta a todas as solicitações que nos vão aparecendo…descoramos, por 
vezes, um pouco a EF porque sabemos que os alunos a podem usufruir com outro 
Professor na área extra curricular... 
Deste modo, vamos dando maior atenção a outras áreas… 
Mas, não quer isto dizer que não existam Professores que cumpram e que levem a EF 
curricular a sério... 
Especialmente aqueles que tiraram a vertente de EF... 
Nestas condições há muitos Professores...”

59
 

“Porque existindo a disciplina de EF como actividade extracurricular eu não a dou, 
obviamente…. (…) Eu, pessoalmente, tenho especialização em EF, apesar de não a 
leccionar…”

60
 

Tabela 49: Envolvimento dos PTT que alteraram a sua conduta na leccionação da EEFM com o facto de ter surgido a 
AEC-AFD.

61
 

 N % 

Envolvimento na leccionação da 

área curricular de EEFM 

Não estou envolvido 10 18,2 

Estou menos envolvido 23 41,8 

Estou igualmente envolvido 2 3,6 

Estou mais envolvido 2 3,6 

Não se aplica 17 30,9 

NR 1 1,8 

Total 55 100,0 

No capítulo da valorização da AEC-AFD, por parte dos PTT (55), encontramos uma certa 
contradição ao verificarmos que apesar da maioria assumir essa valorização, mais uma vez, nem 
todos estão efectivamente envolvidos quer na programação da AFD (76,4%)62, quer no 
acompanhamento através de reuniões com os respectivos dinamizadores da AFD (65,5%)63, quer 
na avaliação da AFD (69,1%).64 

O indicador “sempre” aparece referenciado por apenas 1,8% dos PTT do 1ºCEB e somente no 
capítulo da avaliação da AFD (Tabela 50). 

Estes resultados contrariam o que está disposto no Despacho nº 12 591/2006 (2ª série) nos seus 
pontos 31 e 32.  
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Assim, e após identificadas algumas ocorrências a corrigir, com o Despacho n.º 14 460/2008, 
surgem algumas alterações nos mesmos pontos 31 e 32, para que se possam melhorar os 
processos de actuação, nomeadamente no ponto 31 onde se prevê: 

“(…) assegurar a supervisão pedagógica e o acompanhamento da execução das actividades de 
animação e de apoio à família no âmbito da educação pré-escolar bem como de enriquecimento 
curricular no 1.º ciclo do ensino básico, tendo em vista garantir a qualidade das actividades, 
bem como a articulação com as actividades curriculares.” 

E no ponto 32, completa-se o previsto no ponto b) e acrescenta-se um ponto f) em que se prevê a 
observação das actividades de enriquecimento curricular, nos termos a definir no regulamento 
interno. 

Tabela 50: Como participam os PTT do 1ºCEB na AEC-AFD
65

. 

 
Nunca 

Algumas 
vezes 

Muitas 
vezes 

Sempre NR 

N % N % N % N % N % 

Programação da AFD 42 76,4 9 16,4 3 5,5   1 1,8 

Acompanhamento das actividades através de reuniões com os 
respectivos dinamizadores da AFD 

36 65,5 14 25,5 4 7,3   1 1,8 

Avaliação da AFD 38 69,1 13 23,6 2 3,6 1 1,8 1 1,8 

Em ambas as entrevistas, é possível depreender-se que a articulação seria maior se o PTT 
estivesse mais presente no desenrolar das AEC-AFD, como acontecia em anos anteriores, quando 
efectivamente a EEFM, embora sendo uma área curricular, era leccionada por um Professor 
especialista (PROJECTO). No ano lectivo a que se reporta o estudo, pelo facto de existir a AEC-
AFD, a funcionar como actividade de enriquecimento curricular, com um modelo idêntico ao dos 
anos anteriores, nota-se a existência de alguma discrepância pela impossibilidade dos PTT 
poderem acompanhar, na maioria das vezes, as actividades a nível presencial. 

Existe articulação... Embora pense que, em anos lectivos anteriores, tenha havido uma 
maior articulação... 
No ano passado, a EF era leccionada dentro do horário curricular e, portanto, o Professor 
Titular de Turma estava sempre presente, à mesma hora, e, nessa medida, 
acompanhávamos sempre a aula… (…) 
Actualmente, porém, a AEC-AFD, sendo uma actividade extracurricular, torna a nossa 
presença mais complicada... Nem sempre podemos estar presentes… 
Sempre que surge algum problema, estou obviamente sempre atenta para ver se as “coisas” 
vão sendo ou não cumpridas… 
Há uns tempos atrás, deixei um recado ao Professor, porque um aluno estava sobre vigilância 
médica por se julgar que tinha um problema de saúde… (…) 
Inclusivamente, há uns anos atrás, como Professora de Apoio, noutra escola, acompanhava os 
alunos à AAA… 
Este ano funcionamos mais através de recados... 
Pretendemos saber como é que os alunos se comportam, como é que cumprem e aceitam 
as regras… 
Os Professores dão-nos sempre a avaliação dos alunos e, se houver algum caso especial, eles 
comunicam-nos  
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 O Despacho n.º 12 591/2006 (2.ª série) de 16 de Junho de 2006 refere:“32 - Por actividade de supervisão pedagógica deve 

entender-se a que é realizada no âmbito da componente não lectiva de estabelecimento do docente para o desenvolvimento dos 
seguintes aspectos: a) Programação das actividades; b) Acompanhamento das actividades através de reuniões com os respectivos 
dinamizadores; c) Avaliação da sua realização; d) Realização das actividades de apoio ao estudo; e) Reuniões com os encarregados de 

educação, nos termos legais.” 



Apresentação e Discussão dos Resultados  CAPÍTULO IV 

 

137 

 

Na verdade, acabamos por sermos nós os responsáveis; somos nós que damos as informações 
aos Pais/EE… 
Bem, há que ter em conta, também, que este ano é o primeiro ano em que estão a funcionar as 
AEC – AFD.…”

66
 

“A avaliação da AEC-AFD é dada pelo Professor da actividade e não por mim… 
É claro que eu vou sendo informada se o aluno está presente ou não na actividade, se 
participa ou não… 
O Professor da AEC-AFD mantém-me sempre ao corrente daquilo que está a leccionar… Vai 
falando comigo informando-me dos alunos que participam mais ou menos, quais as 
dificuldades que têm e em que áreas.  
Na escola, há Professores que estão presentes, durante a AEC-AFD, mas há outros que não… 
O meu horário, por acaso coincide com a leccionação da AEC-AFD… Conclusão: eu estou 
sempre dentro “do acontecimento”… 
No que diz respeito ao comportamento, faltas e participação na aula, resulta dessa 
articulação um bom domínio do que se passa…”

67
 

Embora estes dados digam respeito ao primeiro ano de implementação da AFD no CA 
(2006/2007), verificamos, que, em 2008/2009, houve um grande esforço no sentido de se alterar 
esta situação ao serem promovidas… 

“reuniões no fim de cada período… Há reuniões de PTT com Professores das AEC, reuniões de 
Conselho de Docentes da Escola e reuniões de Agrupamento onde também está presente o 
representante da CMA”.

68
 

TÉCNICOS/ PROFESSORES DA AEC-AFD 

Experiência anterior dos T/Pda AEC-AFD 

Ao estarmos perante uma realidade exclusiva, uma vez que o ano lectivo correspondente à 
realização do estudo coincidiu com o ano de implementação, pela primeira vez, das AEC-AFD, 
constatámos que a maioria (63,2%) dos T/P da AEC-AFD não tinha qualquer tipo de experiência 
como Professores de EF, noutros Ciclos de escolaridade, para além do 1ºCEB (36) e apenas 
24,6% tinha um ano de experiência (14), de acordo com a Tabela 51. 

Tabela 51: Experiência dos T/P da AEC-AFD como Professores de EF, noutros Ciclos de escolaridade, para além do 
1ºCEB . 

 N % 

Tempo total de serviço como professor 

de EF noutros ciclos de escolaridade, 
para além do 1ºCEB  

  

0 anos 36 63,2 

1 anos 14 24,6 

2 anos 1 1,8 

3 anos 1 1,8 

4 anos 1 1,8 

5 anos 1 1,8 

6 anos 1 1,8 

NR 2 3,5 

Total 57 100 
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Conhecimento do Programas de EEFM 

Apesar de 71,9% dos T/P da AEC-AFD afirmarem que conhecem, com alguma consistência, o 
Programa de EEFM, dos quais 56,1% asseguram conhecer “bem” e 15,8% “muito bem”, a figura 
20 indicia que os restantes 28,1% dos T/P da AEC-AFD não conhecem grandemente (3,5% 

conhecem “pouco” e 21,1% “mais ou menos”) ou até desconhecem (3,5%) o Programa Oficial de 
EEFM. 

Na apreciação deste resultado deve considerar-se que as AEC-AFD constituem enriquecimento 
das EEFM e, portanto, é, de facto, a sua extensão ou complemento curricular. 

Ora, se os T/P da AEC-AFD não o conhecem de forma apropriada, esta situação apresenta 
contornos difíceis de compreender e não deixará de constituir uma questão problemática a exigir 
solução adequada. 

 

Figura 20: Conhecimento do Programa de EEFM. 

Representação acerca da finalidade da EEFM no 1º CEB 

A maioria dos T/P da AEC-AFD (64,9%) atribuem à EEFM um papel muito importante pelo facto de 
permitir aos alunos “aprender a praticar as diferentes actividades físicas e desportivas”, por um 
lado, e permitir, por outro, ao aluno “aprender a ser bom cidadão (54,4%) e desenvolver a sua 
saúde (36,8%), de acordo com a Tabela 52.  

A libertação das energias dos alunos para que possam estar mais atentos às outras disciplinas, 
(59,6%)69, assim como a possibilidade de proporcionar momentos de descontracção e divertimento 
(24,6%)70 constituem argumentos dos T/P da AEC-AFD que, na verdade, estão bem longe da 
verdadeira finalidade e dos objectivos específicos da EEFM. 
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Tabela 52: Finalidades da EEFM no 1ºCEB segundo os T/P da AEC-AFD. 

 
Não 

concorda 
nada 

Concorda 
mais ou 
menos 

Concorda 
Concorda 
totalmente 

  N % N % N % N % 

Desenvolver a saúde dos alunos   12 21,1 24 42,1 21 36,8 

Libertar as energias dos alunos para que possam estar mais atentos às 

outras disciplinas 
15 26,3 19 33,3 15 26,3 8 14,0 

Aprender a praticar as diferentes actividades físicas e desportivas   5 8,8 15 26,3 37 64,9 

Aprender a ser bom cidadão (respeitar os outros, trabalhar em conjunto, 

ser educado, etc) 
1 1,8 3 5,3 22 38,6 31 54,4 

Proporcionar momentos de descontracção e divertimento 1 1,8 13 22,8 26 45,6 17 29,8 

Os T/P da AEC-AFD do CA são maioritariamente da opinião de que a EEFM no 1ºCEB deveria ser 
lecciona por um Professor Licenciado em EF (89,5%) (Figura 21): 

 

Figura 21: Quem deveria leccionar a EEFM no 1ºCEB segundo os T/P da AEC-AFD. 

Percepção sobre a Actividade Física e Desportiva no âmbito Actividades de Enriquecimento 
Curricular. 

Somente cerca de metade dos T/P da AEC-AFD (45,6%) afirma conhecer “Bem” (33,3%) ou “Muito 
Bem” (12,3%) as Orientações Programáticas da AEC-AFD. Há que reconhecer que essa 
percentagem é, efectivamente, reduzida, tendo em conta que estamos perante uma actividade que 
constitui a sua área de ensino, de acordo com a figura 22. 

Esta situação, todavia, poderá compreender-se tendo presente que estávamos no primeiro ano em 
que a AEC-AFD estava a ser implementada nas escolas Portuguesas do 1ºCEB. 
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Figura 22: Conhecimento das Orientações Programáticas da AEC-AFD no 1ºCEB apresentadas pela Associação 
Nacional de Municípios Portugueses. 

Nível de facilidade/dificuldade que os Técnicos/Professores sentem no desempenho das 
actividades de ensino da AEC-AFD no 1º CEB: 

Os T/P da AEC-AFD, no CA (Tabela 53), sentem maior facilidade no desempenho das actividades: 

planeamento do ensino (84,2%), acompanhamento das práticas de aprendizagem na aula” 
(82,5%) e, praticamente com um valor idêntico, surge a avaliação dos alunos (82,4%).  

A ”promoção de um relacionamento positivo com os alunos na aula” surge referenciada pelos T/P 
da AEC-AFD como uma actividade “muito fácil” (31,6%). 

Por outro lado, as maiores dificuldades são sentidas ao nível da “promoção e controlo da disciplina 
dos alunos na aula” (50,9%) e do “controlo e gestão da organização da aula” (38,6%). 

Tabela 53: Nível de facilidade/dificuldade que os T/P da AEC-AFD sentem no desempenho das actividades de ensino da 
AEC-AFD no 1ºCEB. 

 
Muito difícil Difícil Fácil Muito fácil NR 

 N % N % N % N % N % 

Planeamento do ensino   8 14,0 38 66,7 10 17,5 1 1,8 

Controlo e gestão da organização da aula   22 38,6 32 56,1 3 5,3   

Introdução e apresentação das actividades na aula 1 1,8 16 28,1 29 50,9 11 19,3   

Acompanhamento das práticas de aprendizagem na aula   10 17,5 40 70,2 7 12,3   

Promoção de um relacionamento positivo com os alunos na aula   13 22,8 26 45,6 18 31,6   

Promoção e controlo da disciplina dos alunos na aula 2 3,5 27 47,4 24 42,1 4 7,0   

Avaliação dos alunos.   9 15,8 39 68,4 8 14,0 1 1,8 

Nível de conhecimento que os Técnicos/Professores sentem no desempenho das 
actividades de ensino da AEC-AFD no 1º CEB 

Importa salientar que 57,9% dos T/P da AEC-AFD no CA (Tabela 54) não se sentem muito 

seguros acerca do conhecimento que admitem ter ao nível das estruturas organizativas gerais da 
aula e da promoção e controlo da disciplina dos alunos (56,2%). A presente situação vai, 
curiosamente, na mesma linha das dificuldades identificadas no desempenho das actividades da 
AEC-AFD. 
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Os T/P da AEC-AFD (5,3%) confessam possuir um “fraco” conhecimento dos seguintes assuntos: 
“Promoção de um relacionamento positivo com os alunos”, “Acompanhamento das actividades de 
aprendizagem” e “Controlo e gestão da aula”. 

Por outro lado, afirmam ter um maior domínio dos conhecimentos no que diz respeito à introdução 
e apresentação da actividade (63,2%) e à promoção de um relacionamento positivo com os alunos 
(57,9%). 

Tabela 54: Nível de conhecimento que os T/P sentem no desempenho das actividades de ensino da AEC-AFD no 
1ºCEB.

71
 

 Fraco Satisfatório Bom Total 

  N % N % N % N % 

Estruturas organizativas gerais da aula 2 3,5 31 54,4 24 42,1 57 100,0 

Controlo e gestão da aula 3 5,3 23 40,4 31 54,4 57 100,0 

Introdução e apresentação da actividade 2 3,5 19 33,3 36 63,2 57 100,0 

Acompanhamento das actividades de aprendizagem 3 5,3 27 47,4 27 47,4 57 100,0 

Promoção de um relacionamento positivo com os alunos 2 3,5 22 38,6 33 57,9 57 100,0 

Promoção e controlo da disciplina dos alunos 3 5,3 29 50,9 25 43,9 57 100,0 

Nível de desempenho que os Técnicos/ Professores atribuem à leccionação da AEC -AFD  

No plano de auto-avaliação (Tabela 55), relativamente à efectiva leccionação da AEC-AFD, no CA, 

podemos verificar que os seus T/P da AEC-AFD admitem que o processo ensino-aprendizagem: 

 Não decorre tão bem72 ao nível do comportamento de disciplina dos alunos (10,5%), seguido 
“do tempo de prática de aprendizagem” (7,0%). 

 Decorre melhor ao nível da diferenciação das tarefas de aprendizagem (66,7%), seguindo-se, 
com valores muito próximos, o êxito na aprendizagem dos alunos (64,9%). 

 Assumem, de uma forma considerada “muito boa”, a “promoção de um clima positivo” (28,1%) 
e a colaboração dos alunos na organização” (22,8%) 

Tabela 55: Nível de desempenho da AEC-AFD. 

 
Mau Suficiente Bom Muito bom 

 N % N % N % N % 

Diferenciação das tarefas de aprendizagem   14 24,6 38 66,7 5 8,8 

Intensidade de esforço   19 33,3 35 61,4 3 5,3 

Tempo de prática de aprendizagem 4 7,0 16 28,1 27 47,4 10 17,5 

Comportamento disciplinado 6 10,5 20 35,1 24 42,1 7 12,3 

Colaboração dos alunos na organização 2 3,5 19 33,3 23 40,4 13 22,8 

Êxito na aprendizagem 1 1,8 13 22,8 37 64,9 6 10,5 

Clima positivo 2 3,5 13 22,8 26 45,6 16 28,1 

Grau de adequação dos espaços/material utilizados para o desenvolvimento da AEC-AFD: 

A maioria dos T/P da AEC-AFD (Figura 23) afirma que desenvolve a AEC-AFD na Escola, num 
Ginásio (52,6%) e 42,1% assegura que a AEC-AFD é leccionada na Escola, em campos de jogos. 

                                                        
71

 A totalidade T/P da AEC-AFD confessaram possuir algum tipo de conhecimento acerca aos assuntos expostos, razão pela qual a 

categoria “nenhum” não foi referida. 
72

  O nível que os T/P da AEC-AFD atribuem às suas aulas relativamente ao item indicados é “Mau”. 
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Apenas 15,8% dos T/P da AEC-AFD labora fora da escola, o que significa que a sua maioria 
desempenha um papel activo dentro do recinto escolar, estando envolto na dinâmica educativa do 
1ºCEB. 

 

Figura 23: Local onde se desenvolve a AEC- AFD. 

Apenas 15,8% dos T/P da AEC-AFD admite que os espaços/materiais disponíveis para a 
leccionação da AEC-AFD são completamente adequados. 

Contudo, 84,2% parecem não partilhar totalmente dessa convicção, sendo certo que 75,4% dos 
T/P se manifesta positivamente sobre a adequação dos espaços e materiais de que dispõem, e 
8,8% considera serem “desadequados” (Figura 24). 

 

Figura 24: Grau de adequação dos espaços/materiais utilizados no desenvolvimento a AEC- AFD.
 73
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 Os espaços/materiais não foram considerados “completamente desadequados” pela totalidade T/P da AEC-AFD. 
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Quanto ao grau de adequação dos espaços/material para a leccionação da AEC-AFD, são 
realçados, na Tabela 56, como aspectos mais positivos, a variedade de material disponível 

(15,8%), os espaços físicos adequados e o estado de conservação do material existente (14%). 

Para os T/P da AEC-AFD, no CA, poder-se-iam melhorar aspectos relacionados com o número de 
grupos a funcionar ao mesmo tempo, por espaço (14%), e a quantidade de material existente 
(8,8%). Este último aspecto parece estar efectivamente relacionado com o primeiro.  

Tabela 56: Percepção acerca dos espaços/materiais utilizados na leccionação da AEC-AFD. 

 
Não 

concorda 

nada 

Concorda 
mais ou 

menos 

Concorda 
Concorda 
totalmente 

NR 

  N % N % N % N % N % 

A variedade de material existente é adequada 2 3,5 14 24,6 31 54,4 9 15,8 1 1,8 

A quantidade de material existente é adequada 5 8,8 14 24,6 30 52,6 7 12,3 1 1,8 

Os espaços físicos são adequados 4 7,0 19 33,3 25 43,9 8 14,0 1 1,8 

A flexibilidade organizacional (espaços, tempos) é a adequada. 2 3,5 20 35,1 31 54,4 3 5,3 1 1,8 

O número de grupos a funcionar ao mesmo tempo por espaço é 
adequado 

8 14,0 17 29,8 24 42,1 7 12,3 1 1,8 

O estado de conservação do material existente é adequado 1 1,8 18 31,6 29 50,9 8 14,0 1 1,8 

Estatuto curricular da EEFM no 1º Ciclo do Ensino Básico. 

Dos T/P da AEC-AFD, no CA, que responderam ao questionário, a maioria (68,4%) manifesta a 
crença de que a AEC-AFD deverá ser considerada como complemento da actividade curricular da 
EEFM (Figura 25). 

Apenas um pequeno número (28,1%) é da opinião de que a AEC-AFD deverá ser considerada 
como substituta da actividade curricular da EEFM. 
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Figura 25: Como deverá funcionar a AEC-AFD: como complemento ou como substituta da EEFM? 

Quando questionados acerca do modo como a AEC-AFD está, na realidade, a funcionar, nas 
escolas do 1ºCEB do CA, relativamente à área curricular da EEFM, a maioria dos T/P da AFD 
(61,4%), refere que está a funcionar como substituto da actividade curricular da EEFM (Figura 26). 

No entanto, sabemos que, segundo a lei, a EEFM é uma área do currículo e a AFD uma outra de 
enriquecimento do currículo. 
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Figura 26: Como funciona a AEC-AFD: como complemento ou como substituta da EEFM? 

Para cerca de metade dos T/P da AEC-AFD (50,9%) não existe qualquer tipo de envolvimento dos 
Pais/EE na AEC-AFD e 56,1% opina que esse envolvimento ocorre apenas, algumas vezes, em 
determinadas iniciativas promovidas pelas Escolas/Agrupamentos. Um vínculo mais consistente 
com o PTT é admitida apenas por 17,5% dos T/P da AEC-AFD, enquanto que 10,5% entende que 
esse vínculo existe e é traduzido numa articulação constante (Tabela 57). 

Tabela 57: Grau de envolvimento/articulação dos diferentes intervenientes na AEC-AFD. 

 

Nunca 
Algumas 

vezes 
Muitas 
vezes 

Sempre NR 

  N % N % N % N % N % 

Articulação com o Departamentos Curricular de Educação 
Física dos Agrupamentos Verticais 

23 40,4 25 43,9 6 10,5 2 3,5 1 1,8 

Articulação com o(s) professor (es) titular (es) de turma 
(professores generalistas) 

11 19,3 29 50,9 10 17,5 6 10,5 1 1,8 

Envolvimento dos Pais/Encarregados de Educação 29 50,9 21 36,8 6 10,5 0 0 1 1,8 

Envolvimento em iniciativas promovidas pela 

escola/agrupamento 
16 28,1 32 56,1 5 8,8 3 5,3 1 1,8 

B) ENTREVISTAS 

As grandes mudanças assinaladas, entre 2006/07 (Figura 27) e 2008/09 (Figura 28), evidenciam 
o facto de, na esmagadora maioria das Escolas, a AFD funcionar nas suas instalações, o que 
levou a um maior controlo, proximidade e comprometimento entre a Escola e a AFD. Assim, a 
credibilidade e valorização da AFD, por parte dos Pais/EE e PTT, tem vindo a evidenciar um certo 
aumento, reflectido no maior número de inscrições na AEC o que possibilitará criar um número 
superior de Grupos-Turma dando mais estabilidade às actividades. 
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As melhores “condições” para a prática da AFD ficaram a dever-se ao investimento da CMA num 
sistema de lonas para fechar espaços e num maior apetrechamento material das Escolas. 

A maior flexibilidade de horários, em algumas Escolas, proporcionou uma menor concentração de 
grupos a funcionar ao mesmo tempo e uma oportunidade do T/P da AEC-AFD ter um horário de 
permanência na Escola mais alargado (vinte horas), permitindo um maior envolvimento com a 
comunidade educativa (eg. PTT, Coordenador de escola e alunos). 

Se, por um lado, o facto de ter passado a haver apenas uma AEC por dia (duas vezes quarenta e 
cinco minutos), aproximando-nos mais do regime de monodocência facilitando, igualmente, uma 
maior organização e controlo das actividades, por outro lado, passou a haver actividade física 
orientada apenas uma vez por semana, o que é manifestamente insuficiente. 

O facto da Coordenação da AFD não estar contemplada na “contagem de tempo de serviço”, 
poderá constituir um foco de instabilidade, bem como as condições de contrato e financiamento da 
AFD. 

Destacamos, como aspecto positivo, a utilização do Programa de EEFM como referência ao 
desenvolvimento da AFD. 
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Existe deslocação geográfica dos alunos de algumas escolas que não reúnem as condições mínimas ou ideais para  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministério da Educação: EEFM 

Organização Curricular e Programa no 1º CEB – ME Departamento de Educação Básico Programa do 1ºCEB – EEFM 

   AEC-AFD 

Despacho nº 12 59/2006 (2ª série) de 16 de Junho de 2006  

- Orientações Programáticas para a AFD no 1ºCEB (OPAFD) – Associação Nacional de Municípios Portugueses 

 

Agrupamento Verticais de Escolas 

Cumprimento da EF – Curricular! 

Cumprimento do Currículo de EEFM? 

Cumprimento das AECs! 

Despacho nº 12 59/2006 (2ª série) de 16 de Junho de 2006 

Articulação entre EEFM/AEC-AFD e a EF? 

Escolas do 1º CEB 

Cumprimento do Currículo de EEFM? 

Cumprimento das AECs! 

Despacho nº 12 59/2006 (2ª série) de 16 de Junho de 2006 

 

CMA (Departamento de Educação e Cultura)  

EEFM - Investimento ao nível do apetrechamento das escolas/materiais para a  

prática da EEFM 

AFD - Entidade Promotora 

Despacho nº 12 59/2006 (2ª série) de 16 de Junho de 2006: 

Enquadra os apoios financeiros públicos na execução do Programa; 
Garante o transporte dos alunos de cinco escolas do 1ºCEB para a AAA 

(autocarros e condutores especializados) 

Define 20 alunos por grupo. 

AAA 

Entidade mediadora da AEC–AFD  

Tem Coordenação: Mediação de todo o trabalho dos T/P da AFD: 

Responsável pelo recrutamento dos T/P da AFD (maioria horário completo 10h)  

e de toda a sua logística de funcionamento. (maioria contrato de prestação serviços: 7,5 €  

sessão),  

Responsável pelo processo de planeamento, avaliação, assiduidade e qualidade dos  

T/P da AFD 

 AFD na AAA - Deslocação geográfica dos alunos de 5 escolas que não reúnem as  

condições mínimas ou ideais para a prática de AFD para as instalações da AAA 
 

AEC  

Limitações à participação 

Obrigatoriedade de participação em todas 

as AEC – (no entanto as condições de 

contrato dos T/P da AFD são diferentes. 

Distintos vencimentos para distintas AEC), 

Depende da vontade dos Pais/EE, 

Depende da vontade do aluno que poderá 

influenciar a decisão dos Pais/EE, 

Faltas às AEC – pode levar ao afastamento 

do aluno. 

Comportamento de indisciplina continuado 

– pode levar ao afastamento do aluno… 

Não é para todos. 

AEC-AFD 
Extracurricular 

Diferenciação nas escolas: 

Horários dos alunos 

Escolas com/sem espaços físicos e 

materiais para a prática da 

EEFM/AFD 

Coordenadores com/sem 

componente lectiva atribuída, 

Sócio-cultural dos alunos/famílias 

 

 

 

Horário Duplo manhã – não é adequado (AFD funciona das 14:00 – 16:00) – Devido à hora de almoço 

Horário Duplo tarde – é adequado (AFD funciona das 10:00 – 12:00) 

Horário Normal – é adequado (AFD funciona das 15:30 – 17:30) – Maioria das escolas 

Diagnóstico de dificuldades na AEC -AFD: 

Concentração dos horários ao nível da AFD leva a que haja: 

Dificuldades ao nível do recrutamento dos T/P da AFD 

Dificuldades ao nível da substituição dos T/P da AFD quando faltam  

Excessivos grupos a funcionar ao mesmo tempo (4 grupos),  

Diminuição da qualidade das sessões pois as escolas não estão apetrechadas para funcionarem com  

tantos grupos simultaneamente.  

Esgotamento dos recursos espaços/materiais e Humanos 

Nem sempre aos grupos corresponde uma Turma – depende das inscrições 

 

Articulação entre Escola/PTT/EEFM e a AFD/T/P da AFD:  

Rotina: 

Na maior parte das vezes não há qualquer contacto directo entre os PTT e os P/T da AFD; 

Não há qualquer contacto directo entre os Pais/EE e os P/T da AFD. 

Os T/P da AFD: 

Preenchem o livro de ponto (sumário e faltas dos alunos); 

Elaboram um plano de aula da sessão; 

Preenchem a ficha de avaliação no final do período. 

Casualmente a ligação existe: 

Quando há situações de indisciplina, problemas de saúde ou quando são solicitados para participar em  
actividades da escola.  

Existe pouca inserção da 

AFD no Projecto Educativo 

da Escola 

No entanto evidencia-se 

distanciamento entre a 

EEFM e a AFD 

 
 

Supervisão pedagógica e 
acompanhamento da execução das AFD 

Menor articulação entre o PTT e o T/P da 

AFD. Maior afastamento/distanciamento 

relativamente à escola comparativamente 

ao PROJECTO de EEFM 

Consequências da concentração dos 

horários 

Política de recrutamento: 

Recrutaram-se T/P da AFD não 

licenciados 

Política de retribuições: 

T/P licenciados ou não recebem 7,5 € 

por sessão de AFD 

Substituições: 

Apenas há uma bolsa de dois P/T da 

AFD em regime de substituição  

- Casualmente os P/T da AFD tomam a 

decisão de juntar os grupos  

Problema levantado:  

Diminuição da qualidade da sessão 

Financiamento dessas aulas “conjuntas” 

(a CMA assume esse financiamento? 

Como coordenam esta situação com a 

AAA?) 

- Os funcionários da escola ficam a 

tomar conta das crianças? 

O PTT que está a dar naquela hora o 

apoio ficar igualmente com estas 

crianças? 

Concentração dos grupos: 

A rotação dos grupos/T/P da AFD pelos  

espaços permite minimizar o  

problema. 

 

 

EEFM Curricular 

Obrigatória! 

É para todos! 

No entanto, 

a maioria dos 

Professores não 

lecciona! 

 

EEFM e AEC-AFD no CA em 2006/2007 – Modelo resultante da análise das entrevistas 

Deslocação geográfica dos alunos 

147 Figura 27: Resumo das Entrevistas 2006/2007 

 

Experiência 

anterior: 

 

Cerca de 10 anos 

no PROJECTO 

de EEFM no 
1º CEB 

> Escolas 2 x por 

semana 45’ ou  

2 x por semana 

90’ na AAA 
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Existe deslocação geográfica dos alunos de algumas escolas que não reúnem as condições mínimas ou ideais para  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministério da Educação: EEFM: Organização Curricular e Programa no 1ºCEB – ME Departamento de Educação Básico Programa do 1ºCEB – EEFM 

   AEC-AFD: Despacho nº 12 59/2006 (2ª série) de 16 de Junho de 2006 substituido pelo Despacho n.º 14460/2008 de 26 de Maio e  

Decreto-Lei n.º 212/2009 de 3 de Setembro 

- Orientações Programáticas para a AFD no 1ºCEB (OPAFD) – Associação Nacional de Municípios Portugueses 

 

Agrupamento Verticais de Escolas 

Cumprimento da EF – Curricular! Sim 

Cumprimento do Currículo de EEFM? Nem todos  

Cumprimento das AECs! Sim 

Despacho nº 12 59/2006 (2ª série) de 16 de Junho de 2006 

Articulação entre EEFM/AEC-AFD e a EF? Nula 

Escolas do 1ºCEB 

Cumprimento do Currículo de EEFM? 

Cumprimento das AECs! 

Despacho nº 12 59/2006 (2ª série) de 16 de Junho de 2006 

 

CMA (Departamento de Educação e Cultura)  

EEFM - Investimento ao nível do apetrechamento das escolas/materiais para a  

prática da EEFM e da AFD 

AFD - Entidade Promotora 

Despacho nº 12 59/2006 (2ª série) de 16 de Junho de 2006  

Enquadra os apoios financeiros públicos na execução do Programa; 
Define financiamento por número de alunos e não por grupo. 

Solução: Sistema de lonas para “fechar” espaços (2 escolas) e deslocação  

Para as instalações de uma escola que irá abrir em 2009/2010 

AAA: Entidade mediadora da AEC-AFD  

Tem Coordenação: Mediação de todo o trabalho dos T/P da AFD: 

Responsável pelo recrutamento dos T/P da AFD (maioria horário completo de 10h,  

mas há casos de 20h que leva a uma maior ligação à escola e às suas actividades) e de toda a  

   sua logística de funcionamento. (maioria contrato de prestação serviços); Responsável  

      pelo processo de planeamento, avaliação, assiduidade e qualidade dos T/P da AFD;  

         Não há deslocação geográfica dos alunos para a AAA (menos custos, melhores 

           condições de trabalho, menos indisciplina; maior controlo/segurança) 

 

AEC  

Limitações à participação 

Obrigatoriedade de participação em todas as 

AEC – (no entanto as condições de contrato 

dos técnicos são diferentes. 

Distintos vencimentos para distintas AECs) 

Depende da vontade dos Pais/EE 

Depende da vontade do aluno que poderá 

influenciar a decisão dos Pais/EE 

Faltas às AECs – pode levar ao afastamento 

do aluno. 

  Comportamento de indisciplina continuado 

  pode levar ao afastamento do aluno. 

Tem vindo a aumentar a adesão na AFD 

(maior confiança dos Pais/EE) 
Não é para todos! 

AEC-AFD 

Extracurricular 

Facultativa 

1 x por semana 

 (90’ logo 

45’+45’) 

Diferenciação nas escolas: 

Horários dos alunos 

Escolas com/sem espaços físicos e 

materiais para a prática da 

EEFM/AFD, 

Coordenadores com/sem 

componente lectiva atribuída, 

Sócio-cultural dos alunos/famílias 

 

 

 

Horário Duplo manhã – não é adequado (AFD funciona das 14:00 – 16:00)  

Devido à hora de almoço 

Horário Duplo tarde – é adequado (AFD funciona das 10:00 – 12:00) 

Horário Normal – é adequado (AFD funciona das 15:30 – 17:30) – Maioria das escolas 

Alguma Flexibilidade de horário para a AFD (3 escolas – AFD 9:00h- 11h - permite horários 

de 20:00h – T/P mais comprometidos) 

Diagnóstico de dificuldades na AEC AFD: 

A Concentração dos horários ao nível da AFD leva a que haja:  

Dificuldades ao nível do recrutamento dos T/P da AFD 

Dificuldades ao nível da substituição dos T/P da AFD quando faltam  

Excessivos grupos a funcionar ao mesmo tempo (4 grupos),  

Diminuição da qualidade das sessões pois as escolas não estão apetrechadas para funcionarem  

com tantos grupos simultaneamente.  

Esgotamento dos recursos espaços/materiais e Humanos 

À maioria dos grupos corresponde uma Turma  

 

Experiência 

anterior: 

 

Cerca de 10 anos 

no PROJECTO 

de EEFM no 
1ºCEB 

Existe inserção  

mais clara 

da AEC-AFD no 

Projecto Educativo 

da Escola 

Mas, cada vez mais a 

AFD é reconhecida 

como substituta da 

EEFM e não como 

complemento da 

mesma 

 

 
Supervisão pedagógica e acompanhamento 

da execução das AFD?! 
Tendência para uma maior articulação 

entre o PTT/T/P da AFD (reuniões formais 

e informais). 

O ME deu orientação no sentido de que 

passasse a haver uma reflexão por parte dos 

PTT, relativamente ao funcionamento das 

AECs na Ficha de Avaliação do  

Desempenho  

Passou a haver necessidade de incutir o 

cumprimento da lei, dos Programas e da 

EEFM 

Política de recrutamento: 

Apenas um dos T/P da AFD é “não 

Licenciado.” A esmagadora maioria é 

Licenciada; 

É privilegiada a experiência de 

trabalho ao nível do 1ºCEB. 

Política de retribuições: 

T/P da AFD: recebem 11,5 € por 

sessão de AFD 

Recebem à hora – pouca ligação à 

escola para o desenvolvimento de 

outras actividades noutros períodos 

do dia – Passam pouco tempo na 

escola, estão pouco comprometidos 

Substituições: 

Existe mais facilidade nas 

substituições devido à maior 

flexibilidade de horário, e pelo facto 

da AFD ser 1x por semana 

Como não há transporte os alunos 

saem das aulas e entram na AFD 

Em três escolas há deslocação para 

uma outra escola que vai abrir em 

2009/20010 

Há maior controlo das crianças 

Há menos problemas de indisciplina; 

Há maior estabilidade: As crianças 

contactam por dia apenas com 2 P/T; 

Rotinas mais consolidadas; 

Em termos Pedagógicos para a AFD 

a repercussão é mais negativa (1x 

semana) 

Concentração dos grupos: 

A rotação dos grupos/ T/P da AFD 

pelos espaços permite minimizar o 

problema! 

As Escolas que iam ter AFD na AAA 

e já não vão…Maior investimento em 

material/espaços 

A maioria dos 

Professores não 

lecciona! 

EEFM Curricular 

Obrigatória! 

É para todos! 

 

EEFM e AEC – AFD no CA em 2006/2007 – 2008/2009 – O que se alterou? Modelo resultante da análise das entrevistas 

< Deslocação geográfica dos alunos 

Articulação entre Escola/PTT/EEFM e a AFD/ T/P da AFD:  

Rotina: 

Já vai havendo algum contacto directo entre os PTT e os P/T da AFD; 

Já vai havendo algum contacto directo entre os Pais/EE e os PTT/ PT da AFD  

(em reuniões formais). 

Os PTT/ T/P da AFD: 

Preenchem o livro de ponto (sumário e faltas dos alunos); 

Elaboram um plano de aula da sessão; 

Preenchem a ficha de avaliação no final do período. 

A articulação existe: 

Quando há situações de indisciplina, problemas de saúde; dar informações acerca de visitas de 

estudo ou quando são solicitados para participar em actividades da escola, em reuniões formais 

no final de cada período. 

O Programa 

 é extenso 

Existe AFD 

> Articulação 

Programa 

EEFM e 

Orientações 

Programáticas 

AFD 
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Figura 28: Resumo das Entrevistas 2008/2009 
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Pais/EE 

- Foram realizadas quatro entrevistas estruturadas aos Pais/EE, tendo sido respondidas por três 
mães, envolvendo três alunos. Dois deles estavam a frequentar o 4º ano do 1ºCEB, no ano lectivo 
2006/07, tendo ocorrido o acompanhamento do percurso escolar de um deles, no ano lectivo 
2008/09, quando frequentava o 6º ano do 2 º CEB. Foi realizada, ainda, uma entrevista ao Pai/EE 
de um aluno a frequentar o 4º ano do 1ºCEB, no ano lectivo 2008/09. 

- Dois Pais/EE detinham o 3º CEB e um o Ensino Secundário. 

- Um dos Pais/EE entrevistado referiu que o seu Educando, no ano lectivo 2006/07, para poder 
praticar AEC-AFD, teve necessidade de se deslocar da Escola para as instalações da AAA, 
utilizando transporte apropriado da responsabilidade da entidade Promotora. Nas outras duas 
situações, quer em 2006/07, quer em 2008/09, os respectivos Pais/EE entrevistados deram nota 
de que os seus educandos não tiveram necessidade de se deslocar às instalações da AAA para a 
prática da AEC-AFD. 

- A totalidade dos Pais/EE (3), em ambos os anos lectivos em estudo, afirmou não praticar 
qualquer tipo de actividade física organizada e enquadrada por um formador, pelo menos, duas 
vezes por semana, durante 30 minutos, devido a razões económicas (1), ou por falta de tempo (2). 

- Dois dos Pais/EE, em 2006/07, consideraram que a EEFM devia ser obrigatória na Escola, 
apontando como razão fundamental a possibidade que os seus educandos teriam de obter 
conhecimentos sobre a prática de diferentes actividades físicas desportivas, atentos os reflexos 
positivos no seu desenvolvimento integral. 

O terceiro Pai/EE, em 2008/09, ao mesmo tempo que afirmou que a EEFM não deveria ser 
obrigatória na escola, terminou por não dar nota da razão dessa posição. 

- A totalidade dos Pais/EE transmitiu a percepção de que o PTT do seu educando não lecciona 
EEFM curricular aos seus alunos, apresentando dois deles como razão o facto de que existe AEC-
AFD (2006/07) e o outro considerou que a não leccionação estará relacionada com a falta de 
condições de formação, por parte do PTT. 

- Em 2006/07, um dos Pais/EE qualificou os espaços em que se realizavam as actividades de 
EEFM como inexistentes ou apenas como espaços de recreio e o outro referiu que o espaço 
coberto existente não era adequado, posição esta igualmente referida por um dos Pais/EE, em 
2008/09. 

- Em 2006/07, um dos Pais/EE qualificou os materiais de suporte à prática das actividades de 
EEFM como o mínimo indispensável e o outro referiu, simplesmente, que não existia qualquer tipo 
de material, posição esta igualmente referida por um dos Pais/EE, em 2008/09. 

- A totalidade dos Pais/EE, em ambos os anos lectivos, referiu que os seus educandos 
frequentaram as AEC-AFD, com um Professor especialista da AAA. 

- Dois Pais/EE atribuíram importância à AEC-AFD, no 1ºCEB, em 2006/07, invocando como razão 
o facto dos seus educandos terem passado a gostar daquela actividade, ao mesmo tempo que 
afirmaram ter a mesma constituído oportunidade para o seu desenvolvimento pessoal, ao nível 
físico e social, com reflexos positivos em anos escolares posteriores. Em 2008/09, um Pai/EE 
considerou que a AEC-AFD constituiu um incentivo à prática de actividades físicas. 

- A totalidade dos Pais/EE, em ambos os anos lectivos, referiu que os seus educandos praticaram, 
fora da Escola, num clube ou associação, várias actividades físicas orientadas, tendo um deles 
destacado a natação. 

- No capítulo de observações, um Pai/EE deu a conhecer que a AEC-AFD abriu a possibilidade de 
prática de várias modalidades desportivas sem terem os pais de pagar a outros organismos fora 
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da Escola. Em 2008/09, este mesmo Pai/EE, enfatizando os resultados da EEFM, sublinhou que 
aquela actividade constituiu uma oportunidade de abordagem eclética, envolvendo várias 
modalidades. 

Um outro Pai/EE sublinhou, em 2006/07, a existência de aspectos de ordem disciplinar a exigir 
maior acompanhamento de todos os PTT e dos Pais/EE. 

Finalmente, um terceiro Pai/EE, em 2008/09 deu conta que seria conveniente que existisse, em 
todas as escolas do 1ºCEB, um Pavilhão Desportivo, com todas as condições necessárias para a 
prática da AEC-AFD. 

PTT 

- Foram realizadas três entrevistas estruturadas, envolvendo dois PTT, duas no ano lectivo 
2006/07 e outra no ano lectivo 2008/09, enquadrados nas Turmas do 2º ano e do 4º ano do 
1ºCEB. Um deles frequentou o curso na Escola Superior de Educação e outro concluiu o Curso do 
Magistério primário, com uma especialização em Investigação e Educação. 

- Um dos PTT leccionou EEFM aos seus alunos e o outro não leccionou e, em ambos os casos, os 
respectivos alunos não se deslocaram às instalações da AAA para a frequência da AEC-AFD. 

- Em 2006/07, um dos PTT referiu que possuía oito anos de serviço como Professor do 1ºCEB, 
para além de uma experiência de 14 anos como Treinador/Monitor de uma actividade física, 
enquanto o outro referiu que possuía trinta anos de tempo de serviço como Professor do 1ºCEB e 
uma experiência como praticante numa actividade física quando era jovem. 

- Um dos PTT pertencia ao Quadro de Zona Pedagógica e o outro ao Quadro de Nomeação 
Definitiva – Quadro de Escola. 

- Nenhum dos PTT entrevistados praticou qualquer actividade física organizada e enquadrada por 
um formador, pelo menos, duas vezes por semana, durante 30 minutos, devido, 
fundamentalmente, a falta de tempo. 

- Ambos afirmaram que a maioria dos PTT do 1ºCEB não leccionava EEFM curricular aos seus 
alunos na sua escola, em 2006/07 justificando-se com uma referência à falta de tempo, o que 
transmite, por um lado, uma nítida confusão entre aquilo que é a EEFM curricular e a AFD-AEC e, 
por outro, uma sobrevalorização das outras áreas curriculares em detrimento da EEFM. 

- De referir, ainda, que ambos os PTT afirmaram que conheciam o Programa de EEFM, embora 
um deles tivesse sublinhado que detinha um conhecimento, em termos muito gerais, e que o grau 
e nível da sua experiência estavam directamente relacionados com as condições materiais 
disponíveis na escola. Dois anos mais tarde, este mesmo PTT referiu que tinha conhecimento do 
Programa de EEFM mas não o utilizava. Esta mesma posição foi reconhecida pelo segundo PTT, 
que, em simultâneo, transmitiu a ideia de desresponsabilização da leccionação da EEFM e de 
sobrevalorização das outras áreas curriculares em detrimento da EEFM. 

- Segundo os PTT, os Pais/EE, em 2006/07, não atribuíam a devida importância às aulas de 
EEFM, sobretudo porque sobrevalorizavam as outras áreas curriculares em detrimento da EEFM. 
Todavia deram nota de que os Pais/EE reconheciam que, apesar de tudo, constituía oportunidade 
única para os seus educandos realizarem alguma actividade física orientada que, de outo modo, 
não a realizariam fora da escola por falta de tempo para os acompanharem. Sem razões 
justificativas um PTT, em 2008/09, referiu que os pais/EE não atribuíam qualquer importância às 
aulas de EEFM. 

- Os PTT entrevistados confirmaram a existência nas suas escolas de bons espaços cobertos e 
descobertos, bem como de materiais e adequados à leccionação da EEFM. 
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- Apenas um dos PTT, em 2006/07 afirmou não conhecer as Orientações Programáticas da AEC–
AFD, no 1ºCEB, apresentadas pela Associação Nacional de Municípios Portugueses, situação que 
terá ultrapassado em 2008/09. 

- Ambos os PTT reconheceram a importância da AEC-AFD, no 1ºCEB, dado que, através dela, era 
possível, por um lado, abordar todas as outras actividades curriculares e não curriculares e, por 
outro, esta actividade constituia, por si só, um incentivo à prática de actividades físicas. 
Coincidiram, ainda, na afirmação de que essa actividade era importante porque a maior parte dos 
alunos não teria qualquer possibilidade de realizar AF fora da escola. Em 2008/09, foi reforçada a 
ideia de que a AEC-AFD constituía de igual modo uma oportunidade para o desenvolvimento 
pessoal ao nível físico e social, com reflexos positivos em anos escolares posteriores. 

- Os PTT, nos dois anos lectivos em estudo, reconheceram que a AEC-AFD alterou o seu 
envolvimento na leccionação da área curricular de EEFM, embora seja de sublinhar que essa 
posição foi assumida na decorrência de uma clara sobrevalorização das outras áreas curriculares 
em detrimento da EEFM, o que não deixará de significar, também, uma consequência da confusão 
existente entre aquilo que é a EEFM e AEC-AFD e de desresponsabilização da leccionação da 
EEFM. Dois anos lectivos depois, um dos PTT entrevistado deu conta de se ter sentido menos 
envolvido na leccionação da área curricular da EEFM. 

- Quanto à articulação existente entre a AEC-AFD e a EEFM curricular, a posição assumida por 
um PTT, nos dois anos lectivos em estudo, foi coincidente na afirmação da sua não existência, 
devido ao facto de o mesmo não ter leccionado EEFM. O outro PTT transmitiu uma posição 
afirmativa quanto à referida articulação, a partir da análise dos livros de ponto, do 
acompanhamento presencial e da avaliação da AEC-AFD. 

- Os PTT foram unanimes no reconhecimento de que existia uma óptima articulação da AEC-AFD 
com o PTT74, realçando, sobretudo, os aspectos do aproveitamento e do comportamento. 

- Os PTT confirmaram a inserção das AEC–AFD no projecto educativo75 da escola, embora um 
deles não tenha sabido descrever, com objectividade, como ela se processou, em 2006/07. 
Todavia, no ano lectivo 2008/09 ambos reconheceram a existência de uma plena inserção das 
AEC–AFD no projecto educativo da escola.  

- No capítulo de observações, os PTT, perspectivaram algumas soluções de melhoria no que 
respeita à ausência de leccionação da EEFM sugerindo que a mesma seja assegurada por 
Professores Especialistas. Quanto à AEC-AFD, insistiram na recomendação quanto a um maior 
acompanhamento dos PTT nos aspectos disciplinares e a um maior envolvimento deles próprios 
em todas as actividades desenvolvidas. 

Coordenadores do 1º CEB  

- Foram realizadas três entrevistas estruturadas aos Coordenadores do 1ºCEB, envolvendo dois 
Coordenadores, enquadrados, um, nas Turmas do 3º/4º ano do 1ºCEB correspondentes aos dois 
anos lectivos em estudo e o outro, sem turma atribuída, correspondente ao ano lectivo 2006/07. 

                                                        

74
 Inicialmente no Despacho n.º 12 591/2006 (2.ª série), de 16 de Junho de 2006, no ponto 31: “31 - Aos educadores titulares de grupo 

e aos PTT compete zelar pela supervisão pedagógica e acompanhamento da execução das actividades de animação e de apoio à 
família no âmbito da educação pré-escolar bem como de enriquecimento curricular no 1ºCEB”. Com o Despacho n.º 14460/2008, de 26 
de Maio, no seu ponto 31, é enaltecida a qualidade e articulação das actividades: “31 - É da competência dos educadores titulares de 

grupo e dos PTT assegurar a supervisão pedagógica e o acompanhamento da execução das actividades de animação e de apoio à 
família no âmbito da educação pré -escolar bem como de enriquecimento curricular no 1.º CEB, tendo em vista garantir a qualidade 
das actividades, bem como a articulação com as actividades curriculares”. 

75
 Inicialmente no Despacho n.º 12 591/2006 (2.ª série), de 16 de Junho de 2006, que se manteve no Despacho n.º 14460/2008 de 26 

de Maio: “8- As AECs no 1ºCEB são seleccionadas de acordo com os objectivos definidos no projecto educativo do agrupamento de 
escolas e devem constar do respectivo plano anual de actividades. 
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- Ambos frequentaram o Instituto Superior de Ciências da Educação (Licenciatura no 1ºCEB). 

- Um dos Coordenadores do 1ºCEB, no ano letivo 2006/07, afirmou que, na sua escola, os alunos 
se deslocavam às instalações da AAA para a frequência da AEC-AFD, sendo que, no ano lectivo 
2008/09, a AEC-AFD passou a realizar-se na escola. O outro, no ano letivo 2006/07, afirmou que, 
na sua escola, os alunos não se deslocavam às instalações da AAA para a frequência da AEC-
AFD 

- Em 2006/07, um dos Coordenadores do 1ºCEB referiu que possuía trinta anos de serviço como 
Professor do 1ºCEB, enquanto outro referiu que contava nove anos de tempo de serviço, como 
Professor do 1ºCEB. 

- Ambos os Coordenadores do 1ºCEB pertenciam ao Quadro de Nomeação Definitiva – Quadro de 
Escola. 

- Nenhum dos Coordenadores do 1ºCEB entrevistados praticou actividade física organizada e 
enquadrada por um formador, pelo menos, duas vezes por semana, durante 30 minutos, por 
razões de falta de tempo. 

- No ano lectivo 2006/07, ambos os Coordenadores do 1ºCEB afirmaram que conheciam o 
Programa de EEFM, embora a nível de conhecimentos básicos. Todavia, as considerações 
expendidas permitiram concluir que os conhecimentos detidos não eram mais do que uma clara 
sobrevalorização das outras áreas curriculares em detrimento da EEFM, denunciando, por outro 
lado, uma desvalorização, ou mesmo demissão das competências próprias de um PTT para o seu 
ensino. Estas considerações conduziam à situação crítica de que a EEFM não estivesse marcada 
no horário dos alunos/PTT. 

No ano lectivo 2008/09, o Coordenador do 1ºCEB/PTT, embora afirmasse que cumpria a 
Programação da EEFM (diária, mensal e anual), continuava a manifestar confusão entre aquilo 
que é a EEFM curricular e a AFD-AEC extra- curricular, ao mesmo tempo que sobrevalorizava as 
outras áreas curriculares em detrimento da EEFM. 

- Em 2006/07 os Coordenadores do 1ºCEB manifestavam a percepção de que a maioria dos PTT 
não leccionava EEFM curricular aos seus alunos, considerando como razão fundamental o facto 
de os PTT não reunirem as necessárias condições, em termos de formação. Por outro lado, 
reforçavam essa percepção com o reconhecimento da não existência de condições físicas e 
materiais para a sua leccionação. De realçar uma vez mais, que existia uma notória confusão entre 
aquilo que é a EEFM curricular e a AFD, AEC. 

No entanto, o Coordenador do 1ºCEB/PTT, em 2008/09, deu-nos a conhecer uma nova realidade: 
na sua escola, a maioria dos PTT leccionava EEFM, especialmente um dos Blocos do Programa – 
Bloco 4 (Jogos), reconhecendo que, de facto, houve algum investimento ao nível do material, 
embora o mesmo continuasse a ser insuficiente para a prática efectiva do Programa de EEFM. 

As considerações feitas a este propósito deram realce à importância da EEFM no que respeita ao 
cumprimento de regras e à promoção da cooperação dos alunos, desvalorizando, embora, a 
competência do PTT para o ensino da EEFM. 

- Nos dois anos lectivos em estudo, os Coordenadores do 1ºCEB referiram que não leccionavam 
EEFM curricular à sua turma/classe, um deles porque não tinha turma atribuída; o outro teceu 
algumas considerações, as quais, no seu conjunto, para além de manifestarem confusão entre 
aquilo que é a EEFM curricular e a AEC, AFD, terminaram por sobrevalorizar as outras áreas 
curriculares em detrimento da EEFM. 

- Os Coordenadores do 1ºCEB, em 2006/07, tinham a percepção de que os Pais/EE atribuíam 
importância à EEFM no 1ºCEB tendo em conta que, através dela, os seus educandos adquiriam 
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competências que lhes seriam úteis para a EF no 2ºCEB, valorizando, adicionalmente, a vantagem 
económica decorrente de uma actividade realizada na escola de forma gratuita.  

Em 2008/09, o Coordenador do 1ºCEB/PTT manifestou um notório alheamento dos Pais/EE sobre 
a importância da EEFM, dado que, em seu entender, nem sempre atribuíam a devida importância 
a esta actividade, posição em que sobressaia uma certa sobrevalorização das outras áreas 
curriculares em detrimento da EEFM e alguma confusão entre aquilo que é a EEFM curricular e a 
AFD, AEC. 

- O Coordenador do 1ºCEB/PTT, em ambos os anos lectivos, considerou que, na sua escola 
(centenária), não existiam espaços para a leccionação da EEFM. 

O outro Coordenador do 1ºCEB, referiu que, na sua escola, (de construção recente), existiam bons 
espaços cobertos e descobertos. 

- No que respeita à adequação dos materiais existentes na escola para a leccionação da EEFM as 
referências feitas ou denunciavam a sua não existência ou a sua insuficiência. 

- As Orientações Programáticas da AEC–AFD, no 1ºCEB, apresentadas pela Associação Nacional 
de Municípios Portugueses não eram conhecidas pelos Coordenadores do 1 CEB, em 2006/07, 
enquanto que, dois anos mais tarde, o Coordenador do 1ºCEB/PTT deu conta de ter daquelas 
Orientações um conhecimento mínimo. 

- Existia o reconhecimento da importância da AEC-AFD, por parte dos Coordenadores do 1ºCEB, 
ao terem relevado que essa actividade constituia, para os alunos, uma oportunidade de 
desenvolvimento pessoal, físico e social, com reflexos positivos em anos escolares posteriores. 

- Nos dois anos lectivos em estudo, os Coordenadores do 1ºCEB reconheceram que a AEC-AFD 
alterou o seu envolvimento na leccionação da área curricular de EEFM, embora, na sequência do 
transfer do PROJECTO de EEFM, existente antes de 2006, para a AEC-AFD, se sintissem agora 

menos envolvidos, denotando, por isso, alguma confusão entre a EEFM e a AEC-AFD e alguma 
sobrevalorização das outras áreas curriculares em detrimento da EEFM. Deram, igualmente, conta 
de que, por vezes, se desresponsabilizam relativamente aos planos da sua leccionação. 

- Sobre a eventual articulação entre as AEC-AFD e a EEFM curricular, um dos Coordenadores do 
1ºCEB afirmou, em 2006/07 que ela, efectivamente, existia, em resultado do domínio dos critérios 
e objectivos constantes do dossier da AEC-AFD. O outro Coordenador do 1ºCEB/PTT referiu a 

existência de uma certa articulação ao nível da avaliação da AEC-AFD, por parte dos PTT, sendo 
aquela, na verdade, mínima, ao nível do acompanhamento presencial perante a AFD realizada 
pelos seus alunos. 

- Um dos Coordenadores do 1ºCEB/PTT, em 2006/07 afirmou não existir articulação entre as 
AEC-AFD e o PTT devido à pouca disponibilidade dos PTT; em 2008/09 tomou uma outra 
posição, realçando que existia uma óptima articulação. O outro Coordenador do 1ºCEB referiu 
existir uma muito boa articulação entre as AEC-AFD e o PTT, particularmente no que dizia 
respeito aos aspectos relativos ao aproveitamento e ao comportamento. 

- Os Coordenadores do 1ºCEB, em ambos os anos lectivos, foram unanimes na consideração de 
que existia plena inserção da AEC-AFD no Projecto Educativo da Escola. Em 2006/07 a opinião 
de um dos Coordenadores do 1ºCEB realçou que essa inserção passava pelo reconhecimento de 
que a AEC- AFD era sempre sujeita a avaliação, no final do ano lectivo. Em 2008/09, como ponto 
fraco do funcionamento da AEC-AFD, surgiu a referência à instabilidade decorrente da não 
efectividade contratual dos T/P da AEC-AFD que não estavam alocados às escolas. 

Os Coordenadores do 1ºCEB, em 2006/07 referiram que os Pais/EE atribuíam alguma importância 
à AEC-AFD, embora não tanta quanta era atribuída às áreas curriculares de Português e 
Matemática. A importância atribuída pelos Pais/EE à AEC-AFD tinha sobretudo a ver com o facto 
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de considerarem essa actividade como oportunidade dos seus educandos permanecerem mais 
tempo na escola e em segurança. 

Em 2008/09, o Coordenador do 1ºCEB/PTT valorizou essa importância tendo em conta o elevado 
número de inscrições que se registaram naquelas actividades, ao ponto de atingirem a quase 
totalidade dos alunos da escola. 

- Os Coordenadores do 1ºCEB referiram, em ambos os anos lectivos, ora que não existia 
articulação do T/P das AEC-AFD com o Departamento Curricular de EF do Agrupamento da escola 
ou, a existir, consideraram-na irrelevante. 

- Houve referência a algumas condicionantes limitativas da participação nas AEC–AFD, a saber: 
um aluno não podia participar numa só actividade das AECs; existiam, em termos gerais, 
professores nas AECs sem habilitações adequadas; em diversas circunstâncias existiam grandes 
dificuldades no controlo disciplinar dos alunos; certas situações de indisciplina, devidamente 
avaliadas com os Pais/EE, podiam conduzir ao afastamento da AEC-AFD dos alunos envolvidos. 

Em 2008/09 os aspectos disciplinares anteriormente referidos foram superados a partir do 
momento em que as AEC-AFD passaram a realizar-se dentro do recinto escolar. 

- No que dizia respeito aos horários de funcionamento das AEC-AFD os Coordenadores do 1ºCEB 
consideraram o Horário Normal (AEC-AFD a funcionar das 15:30h às17:30h) e o horário Duplo 
Tarde (AEC-AFD a funcionar das 10:00h às 12:00h) como adequados. Porém, o horário Duplo 
Manhã (AEC-AFD a funcionar das 14:00h às 16:00h) foi considerado como inadequado 
fundamentalmente porque os alunos acabavam de almoçar às 13:30.  

Os Coordenadores do 1ºCEB deram conta, de que, em 2006/07, a AEC-AFD era implementada, 
numa escola, uma vez por semana (duas horas por semana) para todos os anos; na outra escola, 
a AEC-AFD era implementada duas vezes por semana (dois blocos de 90’ por semana) para todos 
os anos. 

- Os grupos para as sessões de AEC-AFD, segundo os Coordenadores do 1ºCEB, eram 
constituídos de acordo com o critério correspondente às turmas da escola. 

- Existia uma boa articulação entre escola e a entidade mediadora (AAA), de acordo com os 
Coordenadores do 1ºCEB. 

- Em 2006/07, o Coordenador do 1ºCEB/PTT referiu que não existia integração do T/P das AEC-
AFD na sua escola, pela simples razão de que o mesmo não ia à escola. Em 2008/09, quando a 
AEC-AFD passou a funcionar no recinto escolar, o Coordenador do 1ºCEB/PTT passou a sublinhar 
a óptima integração do T/P da AEC-AFD na escola, realçando a interação existente entre os T/P 
da AEC-AFD e os PTT, da qual resultou um maior aproveitamento e um melhor desenvolvimento 
dos alunos. 

Na outra escola, em 2006/07, o outro Coordenador do 1ºCEB referiu que havia uma óptima 
integração do T/P da AEC-AFD na escola, uma vez que já a conhecia e, bem assim, os demais 
colegas e alunos por ter trabalhado nela, num outro PROJECTO da CMA (EEFM). 

- No capítulo de observações, em 2006/07, os Coordenadores do 1ºCEB, reconheceram que, com 
a AEC-AFD, os alunos se sentiam melhor preparados para enfrentarem os demais ciclos de 
ensino, embora tenham demonstrado que havia alguma confusão entre aquilo que é a EEFM 
curricular e a AFD AEC. Manifestaram, ainda, a opinião de que a leccionação da EEFM devia ser 
cometida a Professores especialistas. Nesse mesmo ano lectivo, um dos Coordenadores entendia 
que, na sua escola, deveria proceder-se à requalificação do espaço exterior para lhe dar maior 
polivalência não só para a leccionação da EEFM e da AEC-AFD mas também para a “hora do 
recreio”. 
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No ano lectivo de 2008/09, um dos Coordenadores do 1ºCEB preconizou a resolução do conjunto 
de problemas de ordem económica, por parte da entidade promotora, e de ordem disciplinar e de 
segurança, por parte dos alunos, a partir do momento em que se decidiu o transfer da AEC-AFD 

da AAA para a escola. 

T/P da AEC-AFD do 1º CEB  

Foram realizadas três entrevistas estruturadas aos T/P da AEC-AFD, envolvendo dois T/P da 
AEC-AFD, enquadrados, um, nas Turmas do 2º/4º ano do 1ºCEB, correspondentes aos dois anos 
lectivos em estudo e o outro não especifica o ano, fazendo apenas referência às cinco turmas em 
que assegurou a AEC-AFD, no ano lectivo 2006/07. 

- Um dos T/P da AEC-AFD detinha a Licenciatura no 1ºCEB e o outro a Licenciatura em Educação 
Física 

- Um dos T/P da AEC-AFD, no ano letivo 2006/07, afirmou que, na sua escola, bem como noutras 
quatro do CA, por não reunirem as condições mínimas necessárias, os respectivos alunos se 
deslocavam às instalações da AAA para a frequência da AEC-AFD, com transporte pago pela 
entidade Promotora, sendo que, no ano lectivo 2008/09, a AEC-AFD passou a realizar-se no 
próprio recinto escolar, com a excepção de três escolas de um Agrupamento cujos alunos se 
deslocavam para uma outra escola com melhores condições de espaços/materiais. O outro, no 
ano letivo 2006/07, afirmou que, na sua escola, tal como noutras vinte e quatro do CA, os 
respectivos alunos não se deslocavam às instalações da AAA para a frequência da AEC-AFD 
porque as instalações dessas escolas reuniam as condições de espaço indispensáveis. 

- Em 2006/07, um dos T/P da AEC-AFD referiu que possuía quatro anos de serviço como 
Professor de EEFM, um ano como PTT no 1ºCEB, e, praticamente, um ano como T/P da AEC-
AFD, enquanto o outro referiu que possuía dez anos de tempo de serviço como Treinador/Monitor. 

- Um dos T/P da AEC-AFD integrava o Quadro da AAA, nos dois anos em estudo, ao passo que o 
outro, em 2006/07, tinha firmado com a AAA um contrato de Prestação de Serviços, tendo 
passado à situação de desemprego no termo do ano lectivo. 

- Um dos entrevistados, em 2006/07 praticou actividade física organizada enquadrada por si 
próprio, por considerar que a actividade física é extremamente importante; o outro, em ambos os 
anos lectivos em estudo, não praticava qualquer actividade física por manifesta falta de tempo. 

- Em ambos os anos lectivos, os T/P da AEC-AFD manifestaram a percepção de que a maioria dos 
PTT não leccionava EEFM curricular aos seus alunos considerando como razão fundamental o 
facto de os PTT não reunirem condições, em termos de formação, para leccionar EEFM. Por outro 
lado, reforçaram essa percepção com o reconhecimento de que tal se devia ao facto de o 
Programa do 1ºCEB ser muito extenso, reduzindo-lhes o tempo que deveria ser destinado à 
leccionação da EEFM e de considerarem que há AFD como AEC, encarando esta actividade como 
substituta da EEFM e não como complemento da EEFM curricular. 

- Um dos T/P da AEC-AFD, no ano lectivo 2006/07, reconheceu que a AEC-AFD alterou o 
envolvimento dos PTT na leccionação da área curricular de EEFM, porque deixaram de leccionar 
quase em termos definitivos a EEFM, transmitindo, assim, a ideia de nítida confusão entre aquilo 
que, legalmente, devia ser a EEFM curricular de caracter obrigatório e a AEC-AFD extra-curricular 
de caracter facultativo, ideia que, por outro lado, não deixava de corresponder à circunstancia dos 
PTT atribuírem a responsabilidade de leccionação da EEEM aos T/P da AEC-AFD. 

O outro T/P da AEC-AFD, em ambos os anos lectivos em estudo, dá a entender que não se 
alterou o grau de envolvimento dos PTT na leccionação da área curricular de EEFM, não obstante 
reconhecer que, na sequência do transfer do PROJECTO de EEFM, ocorrido antes de 2006, 
houve algum envolvimento dos PTT na leccionação da área curricular de EEFM, o qual deixou de 
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existir por nítida incompatibilidade de horários. Por outro lado, ainda, este T/P da AEC-AFD 
atribuiu a falta de envolvimento dos PTT ao facto dos Programas do 1ºCEB serem muito extensos, 
o que os obrigava a atribuírem menos importância à EEFM, considerando a AEC-AFD como 
substituta da EEFM e não como complemento dessa actividade curricular. 

- Os dois T/P da AEC-AFD, em ambos os anos lectivos, afirmaram que conheciam o Programa de 
EEFM, dado que o teriam utilizado no PROJECTO de EEFM no CA, existente antes de 2006, daí 
resultando terem obtido um elevado grau e um bom nível de experiência ao nível da gestão do 
programa, o que lhes permitiu assegurar as necessárias adaptações do Programa EEFM, de 
acordo com as condições materiais/físicas disponíveis em cada uma das escolas.  

- As Orientações Programáticas da AEC–AFD, no 1ºCEB, apresentadas pela Associação Nacional 
de Municípios Portugueses não era conhecida por um dos T/P da AEC-AFD, em 2006/07, pois, na 
realidade, só obteve conhecimento apenas das Orientações que lhe foram transmitidas pela AAA 
(entidade mediadora). O outro T/P da AEC-AFD afirmou conhecer as Orientações Programáticas 
da AEC–AFD, em termos muito teóricos, uma vez que utilizou o Programa de EEFM como 
referencial para a leccionação das AEC-AFD, realçando que a maioria da actividade física 
orientada, nas escolas do 1ºCEB, era assegurada pela AEC-AFD. 

- Foi salientada a importância da AEC-AFD por parte dos T/P da AEC-AFD no plano da 
aprendizagem, do cumprimento de regras e na consciência da igualdade de direitos, bem como no 
que diz respeito aos benefícios decorrentes da prática da AEC-AFD, ao nível do desenvolvimento 
físico e psíquico dos alunos. 

Por outro lado, foi reconhecida pelos T/P da AEC-AFD a vantagem da “Escola a Tempo Inteiro” por 
corresponder a uma necessidade, sentida pela generalidade das famílias, de manterem as 
crianças na escola durante mais tempo, vantagem reconhecida, também, pelos alunos que lhe 
atribuiram um especial apreço uma vez que, não tendo EEFM curricular, aproveitavam a 
oportunidade de praticarem um conjunto de actividades ecléticas, asseguradas por Professores 
especialistas. 

- Os T/P da AEC-AFD, em 2006/07, transmitiram a percepção de que os Pais/EE atribuíam a 
devida importância à AEC-AFD para o 1ºCEB tendo em conta que ela, apesar de não ter um 
caracter obrigatório, constituia uma considerável oportunidade dos seus educandos 
permanecerem mais tempo na escola, e em segurança, no seio da qual encontravam a melhor 
ocasião para o seu desenvolvimento pessoal, ao nível físico e social, com reflexos positivos em 
anos escolares posteriores, ainda que, na prática, se manifestassem indiferentes face ao resultado 
das aprendizagens. 

Dois anos lectivos mais tarde, um dos T/P da AEC-AFD, veio a reconhecer que os Pais/EE 
passaram a demonstrar uma maior confiança na AEC-AFD, razão pela qual se vem verificando um 
aumento significativo de alunos inscritos. 

- No que diz respeito à qualidade dos espaços (coberto/descoberto) em que se realiza a AFD, um 
dos T/P da AEC-AFD, em 2006/07, salientou a circunstância de existirem 25 escolas com 
instalações muito boas, das 30 existente no CA. Dois anos mais tarde, dá conta que no que, 
respeita às 5 escolas sem condições adequadas, duas delas optaram pela decisão de realizarem 
AEC-AFD nas próprias instalações tendo a entidade Promotora investido num sistema de lonas 
para cobertura de um espaço, tido por adequado; quanto às outras duas encontrava-se adjudicada 
a obra para uma nova escola onde seriam instalados os respectivos alunos e, na última escola, 
estava prevista a requalificação de um novo espaço apropriado. 

O outro T/P da AEC-AFD referiu que a qualidade dos espaços dependia das condições 
particulares da escola onde se leccionava. Na escola A, os espaços eram considerados 
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inadequados, pois os espaços exteriores reduziam-se ou ao recreio ou ao espaço coberto 
correspondente à sala Polivalente/Refeitório. 

Na escola B, o espaço exterior reunia melhores características para a prática da EEFM, com 
campos marcados para o Basquetebol e o Futebol, delimitados com grades à volta. O espaço 
coberto existente, Ginásio anexo ao bloco da escola, com balneários e arrecadação de material, 
era adequado. 

- De um modo geral, os T/P da AEC-AFD, nos dois anos lectivos em causa, deram nota de que os 
materiais existentes nas escolas eram considerados bons ou muito bons e adequados à 
leccionação da AEC-AFD enfatizando o esforço de investimento feito pela CMA no que respeita ao 
apetrechamento das escolas do 1ºCEB com o material necessário para a prática da AEC-AFD, daí 
resultando a existência de bons materiais e adequados à leccionação da AEC-AFD, nas 
instalações da AAA, entidade mediadora que gere a prática desportiva nas escolas do 1ºCEB, há 
cerca de 10 anos.  

- Um dos T/P da AEC-AFD afirmou, em 2006/07 que a articulação existente entre as AEC-AFD e a 
EEFM curricular foi mínima, sendo geralmente efectuada através dos livros de ponto; em 2008/09 
essa mesma articulação foi qualificada igualmente como mínima em resultado do horário de 
permanência do PTT na escola do 1ºCEB (9-15:30) e o do T/P da AEC-AFD que permanece na 
escola das 15:30-17:30. 

O outro T/P da AEC-AFD afirmou, em 2006/07, que não existia articulação entre as AEC-AFD e a 
EEFM curricular uma vez que nesse ano considerou que a EEFM não existia. 

- Existia uma articulação considerada escassa pelos T/P da AEC-AFD entre a AFD com o PTT, 
refletida no distanciamento entre as actividades curriculares e extra-curriculares, articulação que 
só existia, de facto, no final de cada período, aquando da avaliação para preenchimento da 
respectiva ficha da AEC-AFD, num esforço de inter-relação entre o PTT e os T/P da AEC-AFD, 
dela resultando um mutuo acordo sobre as matérias que iam sendo abordadas, para além da 
resolução de eventuais problemas de indisciplina.  

- Um dos T/P da AEC-AFD, em ambos os anos lectivos, considerou que existia uma plena 
inserção da AEC-AFD no Projecto Educativo da Escola, através de um documento elaborado pela 
AAA que integrava a adaptação das Orientações Programáticas da AEC–AFD à realidade do CA, 
enquanto o outro não sabe como se processa essa articulação. 

- Os T/P da AEC-AFD, em 2006/07, foram unanimes na afirmação de que não existia articulação 
do T/P das AEC-AFD com o Departamento Curricular de EF do Agrupamento da escola, enquanto 
que, em 2008/09, essa articulação passou a ser mínima. 

- No que diz respeito à adequação dos horários de funcionamento da AEC-AFD, em 2006/07, um 
dos T/P da AEC-AFD considerou que o horário Normal (a funcionar das 15:30h às17:30h, na 
maioria das escolas), era adequado e o outro considerou-o inadequado, porque obrigava a uma 
grande concentração de sessões, no período das 15:30h às 17:30h, dando lugar a que se 
esgotassem os recursos materiais, espaciais e humanos, posição que, aliás, se manteve em 
2008/09. 

Quanto aos horários horário Duplo Tarde (a funcionar das 10:00h às 12:00h) e Duplo Manhã (a 
funcionar das 14:00h às 16:00h) não teceram quaisquer considerações, por, certamente, os 
reputarem como adequados. 

Em 2008/09, um dos T/P da AEC-AFD, referiu que, em três escolas de um Agrupamento, optaram 
pela flexibilização de horário, no âmbito da qual a AEC-AFD funcionava uma vez por semana, das 
9:00h-11:00h e os PTT leccionavam das 11:00h às 17:30. Esta modalidade encerrou vantagens 
que o levaram a considerar como horário adequado dado que, para além de resolver o problema 
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de concentração de Turmas de AEC-AFD, permitiria um melhor aproveitamento dos T/P da AEC-
AFD que poderiam aumentar para o dobro a sua ocupação nas escolas, nas quais poderiam 
trabalhar 20h (10:00 manhã + 10:00 tarde), ficando, assim, mais comprometidos com a AFD e com 
os alunos. 

- Segundo os T/P da AEC-AFD, a AFD funcionava, em 2006/07 na maioria das escolas duas vezes 
por semana 45’ (dois blocos de 45’ por semana), e na AAA uma vez por semana (um bloco de 
90’). Em 2008/09 passou a ser implementada apenas no recinto escolar, uma vez por semana 90’ 
(dois blocos de 45’; isto é 45’+45’), o que, sendo, por um lado, positivo e mais concordante com a 
monodocência, constituiria, por outro, um factor de constrangimento para a consolidação de 
aprendizagens e rotinas, podendo dar lugar, perante a coincidência de um feriado ou outra 
actividade extra-curricular, a que os alunos estivessem 15 dias sem realizarem AFD. 

No que respeita à constituição dos grupos para as sessões de AEC-AFD, em 2006/07, os T/P da 
AEC-AFD consideraram que, nalgumas escolas, os grupos eram coincidentes com anos de 
escolaridade, podendo haver junção de alunos do 1º com o 2º ano e do 3º com o 4º ano, 
acontecendo que, por vezes, havia junção de alunos de anos lectivos diferentes ou de idades 
diferentes, solução que, no entanto, parecia ser desadequada Todavia, na maioria das escolas, os 
grupos são coincidentes com Turmas. Sabendo-se que, de acordo com a lei, o número máximo de 
alunos, por grupo, deveria ser de 25, a entidade Promotora optou por fixar um número mínimo de 
alunos, 20 por grupo.  

Em 2008/09, um dos T/P da AEC-AFD afirmou que passou a haver apenas grupos coincidentes 
com Turmas, por ser uma solução mais correcta do ponto de vista pedagógico e disciplinar. Nesse 
ano lectivo, o número médio de alunos inscritos por turma foi de cerca de 19, com tendência para 
aumentar em anos lectivos posteriores. Finalmente, este T/P da AEC-AFD deu conta de que o 
financiamento deixou de ser feito por aula dada para aluno inscrito. 

- O recrutamento da maioria dos T/P da AEC-AFD processou-se através da Internet, do boletim 
semanal do Clube, da afixação de cartazes nas Universidades e do Jornal da Região da Amadora. 
As condições de trabalho eram geralmente dadas a conhecer aos candidatos, na sequência de 
contacto telefónico que os mesmos realizavam junto da AAA, entidade mediadora. 

O Recrutamento, assentou numa conversa informal com os candidatos no âmbito da qual o 
Coordenador oferecia um horário de dez horas, que pontualmente poderia passar a 14, e assumia 
pessoalmente a apresentação do candidato selecionado na Escola. 

Constituindo exigência fundamental a licenciatura, alguns dos T/P da AEC-AFD contratados não 
eram licenciados, mas estavam a frequentar o último ano da licenciatura em EF ou em fase de 
conclusão das cadeiras pedagógicas para poderem integrar o corpo docente da AEC-AFD. 

Em 2008/09, o recrutamento assentou essencialmente na apreciação do currículo, da experiência 
e da vocação demonstrada em trabalho anteriormente desenvolvido, em termos de ensino da AFD. 
O corpo docente passou a ser mais estável (entre 50% a 60% dos T/P da AEC-AFD) pois 
manteve-se ao longo destes 3 ultimos anos lectivos. 

- Quanto às condições de contrato, em 2006/07, verificou-se que, nos contratos de prestação de 
serviço, os T/P da AEC-AFD recebiam 7,5€ à hora/sessão, sem haver qualquer pagamento nas 
férias, a que correspondiam 45 minutos de actividade lectiva mais 15 minutos de actividade não 
lectiva, para realizarem os registos considerados necessários e exigidos pela entidade mediadora, 
a avaliação, o acompanhamento dos alunos, etc. 

Critério diverso na distribuição de verbas por parte do ME, que assentou no critério relativo ao 
número de alunos inscritos, do qual resultou que, sendo o número de alunos igual para todas as 
AECs, a entidade mediadora tivesse passado a retribuir na base de 7,5€ por hora/sessão aos T/P 
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da AEC-AFD, enquanto os professores da música auferiam cerca de 11€ e os de Inglês 13€, 
terminando ambos por opinar que todos os professores das AECs deveriam auferir a mesma 
retribuição. 

Os T/P da AEC-AFD consideraram que, devido à concentração de horários, era impossível a 
atribuição de mais de dez horas, por semana, a cada T/P da AEC-AFD. 

Este Projecto tinha uma coordenação, cujo responsável facultou aos T/P da AEC-AFD, 
oportunamente, documentos diversos para o planeamento das aulas, bem como as Orientações 
Curriculares necessárias, supervisionando os modelos da avaliação, as aulas, o controlo da 
assiduidade e a qualidade dos próprios T/P da AEC-AFD. 

Salientaram os T/P da AEC-AFD que todos os aspectos relacionados com o rigor do planeamento 
e da avaliação mereceram todo o apreço por parte dos Pais/EE. 

Em 2008/09, o contrato de prestação de serviço dos T/P da AEC-AFD integrou uma actualização 
da retribuição horária para os 11,5€, paga em função do número de horas de trabalho efectivo. 
Foram realçadas vantagens decorrentes da estabilidade do grupo de T/P da AEC-AFD, no âmbito 
das escolas, onde vinham leccionando. 

Passou a haver reuniões de avaliação da AEC-AFD, no final de cada período, que se pretendeu 
que passassem a ser pagas pela entidade Promotora. 

- A articulação da escola com a entidade mediadora, segundo os T/P da AEC-AFD, decorreu numa 
base de confiança no trabalho exercido pela AAA no âmbito do PROJECTO de EEFM, sendo 
assegurada, no início de cada ano lectivo, através de uma reunião entre escolas e parceiros, na 
qual eram estabelecidos os necessários mecanismos de comunicação. 

Esta articulação permitiu, inclusivamente, que a escolha dos T/P AEC-AFD tivesse em 
consideração as suas características e as características próprias dos alunos das escolas do 
1ºCEB para onde os mesmos eram orientados, constituindo eles próprios elemento de 
representação da entidade mediadora. 

A AAA assegurou um rigoroso acompanhamento da AEC-AFD o que implicava, por vezes, 
deslocações às escolas do 1ºCEB, por parte do Coordenador desta actividade, tendo em vista 
transmitir orientações pertinentes, articular ou partilhar as experiências que permitissem superar 
eventuais situações críticas. 

Sendo certo que a entidade mediadora geria 30 escolas do CA, deveria haver um ponto intermédio 
entre aquele organismo e as escolas que permitisse resolver todos os problemas de substituições, 
os quais davam lugar, por vezes, a que um T/P da AEC-AFD tivesse que leccionar dois Grupos ao 
mesmo tempo, com todas as consequências negativas daí decorrentes (remunerações e qualidade 
da sessão). 

- A integração do T/P das AEC-AFD na escola, em 2006/07, foi assegurada com base no 
conhecimento que tinham, entre si, alunos e o T/P da AEC-AFD, em cada escola, no 
acompanhamento exercido pela AAA, a partir do conhecimento que tinham dos alunos, do próprio 
T/P da AEC-AFD e dos espaços e materiais disponíveis. 

Nalgumas escolas havia uma boa integração do T/P da AEC-AFD sendo o mesmo aceite como 
mais um Professor, comunicando com o PTT, sempre que necessário, no que respeita a faltas ou 
problemas disciplinares. Noutras escolas o T/P da AEC-AFD não comunicava com os PTT nem 
com os funcionários, em suma, não havia qualquer integração. 

Em 2008/09, a integração foi assegurada através de documentação de apoio entregue aos T/P da 
AEC-AFD quando se apresentavam na escola, bem como do Plano Anual de Actividades. 
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A Coordenação da AEC-AFD realizou rotinas de supervisão dos T/P da AEC-AFD com vista à 
resolução dos problemas que pudessem, eventualmente surgir. 

No capítulo das observações, os T/P da AEC-AFD, em 2006/07, referiram que a AEC-AFD estava 
a funcionar em todo o país, pelo primeiro ano, e que, pelo facto da mesma funcionar de uma forma 
tão concentrada, em termos temporais, tornou limitativo quer o recrutamento de T/P da AEC-AFD, 
quer o desempenho das tarefas, em condições ideais, no que respeita concretamente aos espaços 
e, bem assim, aos materiais. 

Existiu uma escassez muito grande de T/P para este Projecto da AEC-AFD, atendendo ao facto de 
o mesmo funcionar a nível Nacional, com características idênticas ao do CA, nomeadamente 
quanto ao seu horário de funcionamento. 

Se a AEC-AFD estivesse articulada com a componente lectiva das escolas, permitiria que não se 
necessitasse de tantos T/P da AEC-AFD e não haveria uma concentração tão grande das 
respectivas actividades, aspectos que seriam capazes de proporcionar uma melhoria ao nível da 
qualidade. 

Os T/P da AEC- AFD poderiam leccionar mais horas (20 a 25 horas) estando mais comprometidos 
com a escola, com a sua realidade, com o seu funcionamento e com toda a comunidade 
educativa. 

Neste ano lectivo, pelo facto de haver muitas AECs diferentes, terminou por criar um sentimento 
de intromissão numa “zona de conforto” já conquistada pelos PTT/Escola, gerando, naturalmente, 
uma atitude de auto-defesa por parte destes. 

Até ao ano 2005/2006, estando em curso o PROJECTO da EEFM, havia uma maior articulação 
entre PTT e os actuais T/P da AEC-AFD, sendo estes, considerados como parte integrante do 
corpo docente da escola 

A AEC-AFD, pelo facto de ser uma actividade extracurricular, a funcionar depois da actividade 
lectiva dos alunos e nem sempre para todos, deu lugar a uma menor colaboração entre 
PTT/Escola e T/P da AEC-AFD  

Tendo-se evoluído, na contratação de Profissionais Especialistas, de 15 no PROJECTO de EEFM, 
para 56 T/P da AEC-AFD, poderá ter daí resultado uma certa redução na qualidade das sessões. 

As tabelas de Basquetebol existentes em algumas escolas do 1ºCEB estão a três metros e cinco 
do solo, sendo, por isso, inadequadas para os alunos do 1º e 2º anos. 

Consideraram os T/P da AEC-AFD que as condições remuneratórias deveriam ser revistas, uma 
vez que a retribuição que é paga não é digna de um profissional licenciado, é redutora e algo 
injusta. Esta retribuição deveria ser a mesma em todas as AECs e para todo o País. 

O facto das condições remuneratórias corresponderem a hora/sessão levanta o problema do 
pagamento das férias, pelo que deveria, nesse período, ser ponderada a possibilidade de estes 
Profissionais planificarem com a entidade Promotora e Mediadora um conjunto de actividades a 
desenvolver com os alunos. 

Sugeriram que seria importante realizar um inventário do material existente nas Escolas por forma 
a permitir dar baixa daquele que não estivesse em condições, por desgaste, e a sua consequente 
reposição antes do ano lectivo ter inicio.  

Manifestaram o desejo de que se continue a investir na melhorias/arranjos dos espaços Cobertos 
e Descobertos para que se possa garantir um mínimo de qualidade da AEC-AFD. 

No ano lectivo 2008/09 os T/P da AEC-AFD deram conta de que todos detinham o grau de 
Licenciatura. 
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A entidade mediadora (AAA) possuía uma coordenação fixa e, por isso, considerada vantajosa 
para a resolução de problemas. 

O Ministério da Educação não havia legislado sobre a institucionalização da Coordenação da 
AECs, razão pela qual, esta actividade não era considerada em termos de progressão na carreira 
sendo o respectivo encargo suportado pela entidade Promotora. 

Se a contratação dos T/P da AEC-AFD passasse a ser da responsabilidade dos Agrupamentos, 
encontrar-se-ia um conjunto de vantagens, ao nível do enquadramento com os vários 
departamentos da escola. 

O número de T/P da AEC-AFD era constituído por forma a assegurar as substituições, o que não 
acontecia no ano lectivo 2006/07, e esta decisão veio a facilitar a contratação de T/P em dias 
isolados, até porque a AFD se realizava apenas uma vez por semana, para cada Grupo/Turma. 

À excepção da AEC-AFD, que existia em todas as escolas, a oferta de outras AECs era variada de 
acordo com a freguesia em que estavam enquadradas, facto que, por vezes, dava lugar a uma 
certa sobrecarga, nesse horário, levantando, sobretudo, algumas dificuldades em termos de 
espaço. 

EEFM E AEC-AFD NO CA EM 2006/2007-2008/2009 – O QUE SE ALTEROU? 

Desenho do Programa: 

O Ministério da Educação  

O Ministério da Educação é responsável, no âmbito da EEFM, pela “Organização Curricular e 
Programas do 1º Ciclo do Ensino Básico. Lisboa. Departamento da Educação Básica Editorial do 

Ministério da Educação” e pela AEC-AFD, que nasce no ano lectivo 2006/07, com o Despacho 
nº12 591/2006 (2ª série) de 16 de Junho de 2006 que enquadrou, do ponto de vista legal, os 
apoios financeiros públicos na execução do programa. Surgem, neste mesmo ano, as 
“Orientações Programáticas para a AFD no 1ºCEB – Associação Nacional de Municípios 
Portugueses”. Reconhecia-se, entretanto, que havia necessidade de uma articulação concertada 
entre o Programa EEFM e as Orientações Programáticas para a AFD, no 1ºCEB, bem como da 
integração na Comissão de Acompanhamento do Programa (CAP) do Conselho Nacional das 
Associações de Professores e Profissionais de Educação Física. Assim, em 2008/09, foi publicada 
uma nova versão do primeiro Despacho: Despacho n.º 14460/2008 de 26 de Maio que veio a 
assegurar esta integração, bem como legislou sobre vários assuntos de interesse neste Programa 
(eg. supervisão, flexibilidade de horários, e definição de critérios de retribuição…) e o Decreto-Lei 
n.º 212/2009 de 3 de Setembro, que legislou sobre contratação de técnicos para assegurarem o 
desenvolvimento das AECs. 

Câmara Municipal da Amadora  

De referir que a CMA (Departamento de Educação e Cultura), registando uma experiência de 
cerca de 10 anos no PROJECTO de EEFM, no 1ºCEB, de parceria com a AAA, no CA, realizou 
um importante investimento ao nível do apetrechamento das escolas/materiais para a prática da 
EEFM. Em 2006/07, foi celebrada uma nova parceria entre a CMA (entidade Promotora) e a AAA 
(entidade mediadora), desta feita para a implementação da AEC-AFD, tendo daí resultado, como 
consequência imediata, o abandono efectivo da coadjuvação que havia existido, até então, ao 
nível da EEFM. A entidade promotora passou a garantir o transporte para AAA (autocarros e 
condutores especializados) dos alunos de cinco escolas do 1ºCEB que não possuíam, no seu 
recinto, condições físicas/materiais para a prática da AEC-AFD e, naturalmente, também, para a 
prática da EEF. No âmbito da organização das AEC-AFD definiu que as mesmas deveriam ser 
realizadas num mínimo de 20 alunos por grupo. 
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Em 2008/09, na AEC-AFD, foi definido o financiamento por número de alunos inscritos e não por 
grupo. O número médio de alunos, correspondentes a turmas, passou a ser de 19. Para colmatar 
deficiências de espaços/materiais, em 5 escola do CA, a CMA investiu num sistema de lonas para 
“fechar” espaços (2 escolas); quanto às outras 2 encontrava-se adjudicada obra para uma nova 
escola, a abrir 2009/10, onde seriam instalados os respectivos alunos; na última escola, estava 
prevista a requalificação de um novo espaço apropriado. 

Associação Académica da Amadora (AAA) 

Possui uma Coordenação directamente responsável pelo correcto funcionamento e articulação das 
AECs e pela mediação de todo o trabalho dos T/P da AEC-AFD. 

É, igualmente, responsável pelo recrutamento dos T/P da AEC-AFD (maioria horário completo 
10h) em relação às quais responde por toda a sua logística de funcionamento (maioria contrato de 
prestação serviços a 7,5 euros sessão). 

É, também, responsável pelo processo de planeamento, avaliação, assiduidade e qualidade dos 
T/P da AEC-AFD, bem como da sua integração nas escolas. 

Quanto à AEC-AFD realizada nas instalações da AAA, verificou-se a necessidade de deslocação 
geográfica dos alunos de 5 escolas que não reuníam as condições mínimas ou adequadas para a 
prática de AFD, no recinto escolar. Em termos de organização, os alunos usufruíam da AFD 1 x 
por semana 90’ (45’+45’). 

Em 2008/09, a AAA continuou a ser responsável pelo recrutamento dos T/P da AFD, existindo 
vários casos com horários de AFD completos de 20h (10:00 manhã + 10:00 tarde), situação que 
permitiria que os mesmos ficassem mais comprometidos com a AFD e com os alunos. 

Tendo deixado de existir deslocação geográfica dos alunos para a AAA, para terem AEC-AFD, 
verificou-se uma natural diminuição de custos, menores problemas de comportamentos de 
indisciplina e maior controlo/ segurança dos alunos. 

Horário da AEC-AFD 

Quanto aos horários, em 2006/07 foi reconhecido que o horário Duplo manhã se mostrou como 
não é adequado (AFD a funcionar das 14:00–16:00), devido ao facto de AEC-AFD ocorrerem logo 
após a hora de almoço, enquanto os horários Duplo tarde (AFD a funcionar das 10:00–12:00) e o 
horário Normal (AFD a funcionar das 15:30–17:30), adoptados na maioria das escolas, foram 
considerados como adequados.  

Para a maioria das escolas a AEC-AFD funcionava 2 x por semana 45’ ou 2 x por semana 90’ nas 
instalações da AAA, ou, pontualmente, nalgumas escolas. 

Em 2008/09, surgiu alguma flexibilidade de horários para a AEC-AFD, em 3 escolas (AFD a 
funciona das 9:00h-11h e os PTT das 11:00h às 17:30), permitindo horários para os T/P da AEC-
AFD de 20h. 

Para todas as escolas a AEC-AFD passou a funcionar 1 x por semana 90’ (45’+45’). 

Diagnóstico de dificuldades na AEC -AFD: 

Em 2006/07, em consequência da concentração dos horários da AEC-AFD, o Programa levantou 
alguns constrangimentos, em particular, no que respeita a dificuldades de diferente natureza, ao 
nível do recrutamento dos T/P da AEC-AFD e, também, em termos de organização do sistema de 
substituições sempre que um T/P da AFD registava uma falta. Além disso, a concentração de 
horários que então existia dava lugar à organização de excessivos grupos a funcionar 
simultaneamente (4 grupos), dando lugar, nesses casos, à diminuição da qualidade das sessões, 
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dado que as escolas não estavam devidamente apetrechadas para o efeito e ao natural 
esgotamento dos recursos espaços/materiais e Humanos.  

A rotação dos Grupos e dos T/P da AEC-AFD pelos espaços existentes, nas instalações da AAA, 
estabelecida pela Coordenação da AFD e afixada no Placard da AAA, permitiu minimizar o 
problema de excessivos grupos a funcionar simultaneamente. 

Em 2008/09, dado que os alunos das Escolas do 1ºCEB deixaram de ter AEC-AFD na AAA, 
passando a tê-la nas próprias instalações, verificou-se a necessidade imperiosa de um maior 
investimento em material/espaços para aquelas actividades pudessem ser realizadas em termos 
adequados. 

Uma dificuldade adicional era resultante da própria organização da AEC-AFD por grupos que nem 
sempre correspondia a uma Turma, pois dependia das respectivas inscrições. Em 2008/09 esta 
organização passou a corresponder a Grupos/Turma. 

Articulação entre actores educativos: 

Rotina: 

Em 2006/2007, verificou-se, na maior parte das vezes, não havia qualquer articulação, nem sequer 
registos de meros contactos directos entre os PTT e os T/P da AFD, situação que, de igual modo, 
acontece entre os Pais/EE e os T/P da AFD. 

Em 2008/09 passou a haver referências relativamente a alguns contactos directos entre os PTT e 
os T/P da AFD; bem como entre os Pais/EE e os T/P da AFD (em reuniões formais). 

Actividades dos T/P da AEC-AFD 

Em 2006/07, os T/P da AEC-AFD preenchiam o livro de ponto (sumário e faltas dos alunos); 
elaboravam os planos de aula das sessões e preenchiam a ficha de avaliação, no final do período. 

Articulação entre os PTT e T/P da AEC-AFD  

Casualmente a articulação entre os PTT e T/P da AEC-AFD existe quando surgem situações de 
indisciplina, problemas de saúde ou quando são solicitados para participarem em actividades da 
escola. 

Em 2008/09 a articulação entre os PTT e T/P da AEC-AFD observava-se particularmente nas 
situações de indisciplina, na solução de problemas de saúde; para transmitir informações acerca 
de visitas de estudo e, em reuniões mais formais, sempre que solicitados para participar em 
actividades da escola.  

Limitações à participação na AEC-AFD 

Eram dignas de registo algumas limitações impostas à participação e inscrição nas AECs, 
designadamente a obrigatoriedade de participação em todas as AECs. Todavia, verificava-se a 
prática de distintas condições de contrato dos técnicos, tendo sido estabelecidas diferentes 
remunerações para as diferentes AECs. 

A AEC-AFD é sempre foi uma actividade extra-curricular, de frequência facultativa que dependia 
da vontade dos Pais/EE, ainda que estivesse dependente da vontade do aluno influenciar a 
decisão dos Pais/EE. O eventual afastamento do aluno da frequência da AEC-AFD dependia das 
faltas que viesse a dar nestas AECs, bem como de comportamento continuado de indisciplina. 

Em 2008/09 verificou-se um aumento considerável de adesões às AECs o que poderá constituir 
um factor de confiança dos Pais/EE. 
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Política de recrutamento dos T/P da AEC-AFD 

A concentração dos horários das AEC- AFD, em 2006/07, obrigou a envolver no Programa T/P da 
AFD não licenciados. Situação que veio a alterar-se em 2008/09, ano lectivo em que a 
esmagadora maioria era titular de uma Licenciatura, tendo-se registado que apenas um dos 
Técnicos da AFD era “não Licenciado” embora em fase de conclusão do respectivo curso. Os 
processos de recrutamento efectuados pela AAA privilegiaram, sempre, a experiência de trabalho 
ao nível do 1ºCEB. 

Política de retribuição dos T/P da AEC-AFD: 

Em 2006/07, foram fixadas como condições de retribuição aos T/P da AEC-AFD, licenciados ou 
não, 7,5 euros por sessão de AFD. Em 2008/09 foi estabelecida uma melhoria dessas condições, 
fixando-se em 11,5 euros por sessão de AFD. No entanto, as condições remuneratórias 
estabelecidas compreendiam o tempo correspondente às sessões leccionadas, o que traduzia 
uma ligação escassa à escola para o desenvolvimento de outras actividades, noutros períodos do 
dia. Os T/P da AEC-AFD passavam pouco tempo na escola, estando, por isso, pouco 
comprometidos. 

Substituições dos T/P da AEC-AFD: 

Em 2006/07, apenas havia uma bolsa de dois T/P da AEC-AFD em regime de substituição daí 
resultando que, para os alunos não ficarem “abandonados” obrigava, casualmente, os T/P da 
AEC-AFD tomassem a decisão de juntar os grupos, que poderiam não corresponder a Turmas. As 
substituições geravam, muitas vezes, uma diminuição da qualidade das sessões e levantavam 
questões de financiamento dessas aulas “conjuntas”, problema que, face ao vazio existente, ao 
nível legislativo e no âmbito da parceria, suscitava uma tomada de posição que deveria ser 
assumida, por parte da CMA, no que respeita a esse tipo de financiamento e suscitava uma 
dificuldade de não menor importância à entidade mediadora a quem incumbia processar as 
remunerações.  

A alternativa encontrada na escola à ausência de substituições era, por vezes, o recurso aos 
funcionários da escola que ficavam a tomar conta das crianças, ou ao PTT que, naquela hora, 
estava a dar “o apoio ao estudo”. Estas soluções alternativas eram manifestamente do desagrado 
quer dos PTT, quer dos Coordenadores do 1ºCEB, quer dos Pais/EE. 

Em 2008/09, face à maior flexibilidade de horário adopatada e ao facto da AEc-AFD acontecer 1x 
por semana (90’), foi encontrada uma forma mais fácil de suprir as substituições. 

Como não havia deslocações para fora da escola para a AAA, os alunos terminavam por sair das 
aulas e entrar, de imediato, nas AECs. Assim, passou a existir maior controlo das crianças, menos 
problemas de indisciplina, maior estabilidade dos alunos que passaram a ter contacto, por dia, 
apenas com 2 Professores/Técnicos, os PTT e os T/P, rotinas mais consolidadas e, em termos 
pedagógicos para a AFD, sentiu-se uma repercussão mais negativa, uma vez que, em 2006/07, 
havia em termos gerais, duas sessões por semana. 

EEFM no 1º CEB no CA 

A EEFM é uma actividade obrigatória porque faz parte do currículo do 1ºCEB. Há que reconhecer 
que o ME tem a responsabilidade na sua implementação e consequente supervisão, bem como os 
Agrupamentos Verticais de Escolas e a Coordenação do 1ºCEB.  

Todavia, o que se verifica, nos depoimentos recolhidos junto dos PTT, Pais/EE, T/AEC-AFD e 
Alunos (questionários) a realidade é bem diferente não se cumprindo, na sua maioria, este 
desígnio da lei e não se atingindo, por outro lado, o objectivo das aprendizagens que se 
pretenderia, neste ciclo de ensino, nem dos benefícios delas decorrentes, nomeadamente no que 
diz respeito à ajuda na promoção de estilos activos e saudáveis. Não será de estranhar, por esta 
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razão, que na nossa amostra se registem casos de “sobrepeso/obesidade”76 preocupantes, a 
justificarem medidas ajustadas a este problema. 

As justificações apresentadas pelos vários intervenientes no estudo centravam-se no argumento 
de que o Programa era extenso, na falta de formação, na inadequação de espaços/materiais e no 
facto de que a existência da AEC-AFD criou a convicção de que com ela o problema ficou 
resolvido, denotando-se uma total confusão entre a EEFM e a AEC-AFD refletindo um notório 
distanciamento entre as actividades curriculares e extra-curriculares, em que domina uma 
injustificável desresponsabilização dos PTT na competência de ensinar EEFM. 

Em 2006/07, a articulação entre EEFM e a AEC-AFD era praticamente nula quando comparada 
com o PROJECTO de EEFM existente no CA, antes de 2006. 

Em 2008/09 passou a existir uma maior articulação entre o PTT e o T/P da AFD através de 
reuniões formais, no fim de cada período, para efeitos de avaliação das actividades, ou informais 
para resolução de problemas de saúde ou indisciplina e para prestar e receber informações acerca 
de visitas de estudo. 

Em 2006/07, embora existisse inserção das AEC-AFD no Projecto Educativo da Escola, 
evidenciava-se, porém, um distanciamento entre a EEFM e a AFD. Em 2008/09 passou a ser mais 
clara a inserção da AEC-AFD no Projecto Educativo da Escola, ainda que, a AEC-AFD fosse, cada 
vez mais, erradamente reconhecida como substituta da EEFM e não como complemento da 
mesma. 

O ME, em 2009, promulgou uma orientação no sentido de que passasse a haver uma reflexão por 
parte dos PTT, relativamente ao funcionamento das AECs na Ficha de Avaliação do Desempenho, 
em termos da sua colaboração nas AECs. Assim, a supervisão das AECs passou a envolver a 
necessidade da sua articulação com os PTT, Coordenadores e Agrupamentos. 

Diferenciações nas escolas do 1º CEB: 

Constatou-se que os alunos do CA tinham horários diferentes curriculares e extra-curriculares, de 
acordo com as escolas ou anos de escolaridade que frequentavam, assim como existiam escolas 
com/sem espaços físicos e materiais adequados para para a prática da EEFM/AFD. 

Do mesmo modo, em 2006/07, havia alunos que se deslocavam para a AAA e em 2008/09 essa 
deslocação concretizava-se para outras escolas, para aí terem AEC-AFD, e outros, ainda, 
realizavam esta actividade no próprio recinto escolar. 

De referir que havia Coordenadores do 1ºCEB com/sem componente lectiva atribuída.  

Havia uma clara diferenciação sócio-cultural dos alunos/famílias, havendo necessidade, por vezes, 
de haver mediadores para ajudar certos alunos na sua integração na escola, com sucesso e na 
resolução pontual de situações de natureza disciplinar. 

2.2. DIMENSÃO COMPORTAMENTOS 

A observação não tinha como objectivo a realização de uma análise do processo ensino-
aprendizagem, particularmente no que diz respeito aos “ganhos de aprendizagem” ou as 
alterações de comportamento, mas sim realizar uma análise descritiva (recolha e organização de 
informação) que nos ajudasse a perceber o Programa implementado no CA, no que diz respeito à 
EEFM e à AEC-AFD (compreenção e relato da informação recolhida).  
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 Utilizando-se o IMC verificamos 23,5% de raparigas e 15% dos rapazes da nossa amostra têm “sobrepeso/Obesidade”.  

Utilizando-se a % MG verificamos 52,2% de raparigas e 3,3% dos rapazes da nossa amostra têm “sobrepeso/Obesidade”.  
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2.2.1. Observação ecológica da aula de EEFM  

Temos a consciência de que “a observação não é neutra nem, na grande maioria dos casos , isenta ou 
totalmente objectiva. Este problema deve-se à própria humanização do acto de observar: é o observador e a 

sua presença, um dos próprios obstáculos da observação” (Sarmento, 2004: 163).  

Esta reactividade do acto de observação viu-se reflectido quando dos 21,8% dos PTT que 
admitiram, no ano lectivo 2006/2007, leccionar EEFM, apenas uma PTT nos permitiu realizar a 
observação da aula de EEFM. 

Poderemos dizer que aceitar ser observado, ou tolerar a presença de um observador, foi algo 
complicado dada a delicadeza do próprio “objecto de observação”: aula de EEFM. 

Na verdade, as referências realizadas às actividades de EEFM que os PTT referiram realizar nas 
aulas, muitas vezes, não apresentavam qualquer ligação ao Programa de EEFM, tal como é 
referido no estudo de Rocha, 1998. 

Contámos com a boa vontade de uma PTT do 1ºCEB que, embora estivesse numa fase difícil do 
ano escolar, por se encontrar a ultimar os preparativos para as provas de aferição consolidando os 
conhecimentos dos alunos nas diferentes matérias, se disponibilizou prontamente para colaborar 
neste estudo com grande entusiasmo. Os alunos mostraram-se particularmente animados pelo 
facto de poderem participar numa apresentação, na área da Dança – Danças Tradicionais 
Portuguesas, tendo sido possível apreciar o seu domínio nas diferentes coreografias, trabalhadas 
desde o 1º ano do 1ºCEB. 

Na prática, não estava em causa a realização de uma aula formal, mas tão-somente uma 
apresentação de um produto de final de Ciclo! 

Todos os alunos trouxeram ténis, num saquinho à parte, e uma camisola branca, tal como é usual 
em todas as exibições, conscientes de que estavam perante alguém estranho à própria Turma, na 
qualidade de observador! 

A escola dispõe de um equipamento adequado, sendo usado pelos alunos em exibições de 
Danças Tradicionais Portuguesas, sempre que realizam apresentações perante os EE ou noutra 
qualquer festividade/actividade. 

Todos os alunos da Turma participaram nesta actividade tendo sido apresentadas cinco 
coreografias diferentes de Danças Tradicionais Portuguesas. 

A PTT assumiu, junto dos alunos, Pais/EE, que a observação realizada seria idêntica a uma 
qualquer “apresentação pública de um produto final”, a que os alunos já estavam habituados. Na 
verdade, durante o seu percurso no 1ºCEB, já haviam realizado algumas exibições no espaço 
exterior da escola. 

Quanto às condições físicas do espaço (Ginásio) onde teve lugar a actividade de EEFM o mesmo 
pode considerar-se completamente adequado para o funcionamento de uma única Turma. 

Na Escola onde se efectuou a observação, os PTT que leccionam EEFM e os T/P da AEC-AFD 
ensinam as suas actividades em instalações privativas, não havendo, por isso, necessidade de 
que os alunos efectuem deslocações a qualquer instituição externa à Escola. 

Na aula de observação foi utilizado apenas um gravador, um CD da própria Professora e os Trajes 
apropriados para as “apresentações públicas” das Danças Tradicionais Portuguesas. 

A nível geral, a quantidade/qualidade e mobilização dos recursos matérias existentes no Ginásio 
pareceram-nos perfeitamente adequados. 
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No que diz respeito à articulação entre parceiros, a aula observada constituiu um episódio isolado, 
não tendo sido programada a sua operacionalidade nem em relação à data nem à hora em que foi 
realizada. 

A observação foi possível graças à amabilidade da PTT, que se mostrou sobremaneira interessada 
em contribuir, de algum modo, para a efectivação do presente estudo, e, bem assim, à 
Coordenadora da Escola que, desde o primeiro momento, nos abriu as suas portas, sem esquecer 
os Professores responsáveis pelo seu Agrupamento Vertical que anunciaram formalmente a nossa 
visita às escolas do 1ºCEB, explicitando previamente o nosso objectivo, bem como solicitando a 
desejável colaboração entre parceiros. 

A exequibilidade e sucesso desta apresentação resultou do facto no Ginásio não estar a ser 
utilizado nem por outro Professor nem pelas AEC-AFD. 

A Professora confessou-nos que criara todas as coreografias apresentadas pelos seus alunos, 
pois tinha alguma experiência nesse campo.  

“Quando jovem estudante, integrei um Grupo Folclórico na aldeia onde estudei… Nada de muito 
complexo; foi algo simples, mas que talvez me tenha marcado, vindo desse tempo o meu gosto 
pela Dança…”

77
  

No que diz respeito à apresentação e acompanhamento da actividade de aprendizagem, a 
Professora não utilizou qualquer tipo de equipamento adequado à leccionação de uma actividade 
física num ginásio. Como foi referido anteriormente, não se tratou de uma aula formal, mas sim de 
uma apresentação final de um trabalho contínuo de quatro anos. 

Na Instrução, a intervenção da PTT, relativamente à matéria de ensino, teve a preocupação de ser 
breve, até porque se percebia que os passos das diferentes coreografias propostas já teriam sido 
abordadas e de alguma forma consolidadas em sessões anteriores (pré-requisitos). 

Globalmente, a duração dos episódios de gestão foi mínima, constatando-se claramente rotinas de 
transição de um para o outro passo ou de uma para a outra coreografia. 

Observámos um elevado dinamismo dos alunos quanto ao envolvimento e participação nas 
diferentes Danças. 

A PTT teve um papel activo na aula, orientando e corrigindo constantemente os alunos nas 
diferentes coreografias. 

Verificámos que foi extremamente rápida a organização, relativamente à criação dos grupos para 
as diferentes coreografias, assim como a transição entre elas. 

Considerámos que a organização e gestão das tarefas propostas estavam consolidadas. 

Na relação Professor-aluno denotámos um ambiente indiscutivelmente positivo, resultante 
certamente de um trabalho contínuo durante quatro anos, verificando-se, inclusivamente, que os 
alunos manifestaram sinais exteriores de grande atenção perante as diferentes tarefas propostas 
quer ao nível da informação, quer ao nível da organização. 

Os alunos mantiveram-se empenhados tentando sempre realizar os diferentes exercícios da 
melhor forma. 

No que diz respeito à disciplina, a PTT, atenta à execução dos diferentes passos realizados pelos 
seus alunos, exerceu um importante papel de controlo e organização da Turma. 
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A Turma manteve-se disciplinada, em todos os instantes, e sempre atenta a cada explicação ou 
correcção dada pela PTT, provavelmente em resultado do treino, continuado durante os últimos 
quatro anos, em que os alunos terminaram por consolidar determinadas “regras de conduta”. 

2.2.2. Observação ecológica das sessões de AEC-AFD 

Nas Instalações da AAA/na escola 

Recordamos que as observações tiveram lugar a menos de um mês do termo do ano lectivo. 

O dia/hora das observações formais das sessões da AEC-AFD foram antecipadamente acordados 
com o seu Coordenador, o qual sempre se mostrou cooperante na totalidade das iniciativas que se 
iam efectuando com vista à materialização do presente estudo.  

No dia das observações, foi-nos, previamente, entregue, pelos T/P da AEC-AFD um plano de aula 
das sessões que se iriam realizar. O “Grupo de EF da AAA” criou um modelo de plano de aula 
para a AEC-AFD com o objectivo de ser utilizado pelos respectivos T/P da AEC-AFD, com a 
preocupação de serem uniformizados os critérios de actuação de cada um deles. 

Os planos de aula foram globalmente cumpridos. As aulas foram leccionadas de acordo com o 
planeado sem nunca se terem desvirtuado os objectivos das diferentes sessões. 

Procedemos, assim, à observação da prestação dos alunos em situação de aprendizagem. 

O conjunto das observações realizadas teve em vista caracterizar as condições em que as 
aprendizagens se desenvolveram tentando perceber as suas particularidades, na situação A, em 
que funciona apenas uma Turma e na Situação B, em que funcionam três grupos, em simultâneo, 

no Pavilhão da AAA. 

Na situação A, isto é, à quarta-feira de manhã, no Pavilhão 2, estava previsto tão-somente o 
funcionamento de uma Turma e, à tarde, estava previsto o funcionamento de três Grupos. 

Ocorreu, nesta data, uma situação inesperada a nível educativo que poderia vir a colidir com o 
normal funcionamento da AEC-AFD, dado que estava a desenrolar-se, simultaneamente, uma 
actividade de grande importância no CA - “AmadoraEduca”, razão, pela qual, não acudiram às 
instalações da AAA alguns dos Grupos inicialmente previstos. Por tal motivo, tivemos que proceder 
a uma segunda observação, a qual veio a corresponder à Situação B.  

Na situação C, a observação ocorreu numa visita espontânea à Escola aquando da aplicação dos 
questionários aos alunos do 4º ano e aos respectivos PTT. 

Quanto às condições físicas do espaço onde teve lugar a actividade de AEC-AFD: 

1) Nas situações A e B há que referir que os Pavilhões da AAA têm condições físicas excelentes. 
Todavia, tendo em conta que se trabalha com crianças com as idades a que se reporta o 
1ºCEB, é natural que houvesse sempre algum ruído. 

O ruído será tanto maior quanto maior for o número de crianças num mesmo recinto a realizar 
um número de actividades distintas a que corresponderá cada sessão/aula que, por via de 
regra, terá que funcionar ao mesmo tempo. 

O espaço físico encontrava-se separado, na Situação B, por biombos adequados ao 
funcionamento de aulas em simultâneo. 

2) Na situação C, o espaço exterior, onde se realizou a sessão, encontrava-se em boas 
condições, embora apresentando já um certo grau de degradação, nomeadamente no que diz 
respeito às grades que envolvem o campo. Na verdade, se não for possível proceder à sua 
reparação, a curto prazo, essa degradação poderá constituir ocasião propícia à ocorrência de 
eventuais acidentes. 
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O espaço é adequado para a leccionação de uma só turma/Grupo. 

Foi produzida, entretanto, a sugestão de se realizarem mais marcações de forma a permitir dar 
uma maior Polivalência ao espaço exterior, possibilitando a realização de uma maior variedade 
de actividades quer durante o funcionamento das aulas/sessões de AEC-AFD, quer durante o 
recreio. 

“Estávamos a pensar dinamizar um pouco mais o espaço exterior com o intuito de lhe conceder 
uma maior polivalência! 

Está marcado o jogo da “macaca” do “xadrez/damas”, mas pretendíamos marcar o jogo da 
“sirumba”, o “3 em linha”e do “35”, não só para dinamizar a AEC-AFD, mas também para 
dinamizar mais a hora do recreio, para que, principalmente os rapazes, não joguem apenas “à 
bola” – futebol” 

78
 

Existe igualmente um pequeno ginásio que poderá ser utilizado, sendo relativamente apropriado 
para o funcionamento de uma única Turma/Grupo. 

Quanto à deslocação geográfica de alunos para frequentarem a actividade de AEC-AFD: 

1) Nas situações A e B há deslocação geográfica dos alunos para as instalações da AAA.  

Foi-nos possível observar que um autocarro da CMA ia buscar os alunos às escolas do 1ºCEB 
que não tinham condições para que as AEC-AFD se realizassem em instalações privativas e, 
terminadas as sessões, retornavam aos estabelecimentos de ensino de origem. 

“Existe deslocação para as instalações da AAA dos alunos de algumas escolas que não reúnem 
as condições mínimas ou ideais para a prática de actividade física desportiva. Neste caso, a 
entidade promotora garante o transporte (autocarros e condutores especializados) para que a 
turma se desloque à AAA, garantindo, igualmente, o seu regresso à Escola. Nestas condições, 
existem, apenas, cinco escolas que se deslocam para as instalações da AAA para a 
leccionação das AEC - AFD.  

Nas restantes 25 escolas não existe qualquer deslocação dos alunos para frequentarem as 
AEC– FD, uma vez que as mesmas reúnem condições adequadas para que essa actividade se 
processe nas suas próprias instalações.”

79
  

O enquadramento dos alunos era realizado quer através dos próprios T/P da AEC-AFD e 
funcionários do Clube da AAA, quer através de funcionárias de várias instituições (Parceiros 
da Escola a Tempo Inteiro no CA), de acordo com as escolas que se deslocavam às 
instalações da AAA, os quais assumiam a responsabilidade de acompanharem os alunos no 
autocarro e nas instalações da AAA. 

O enquadramento dos alunos constituiu uma preocupação dominante, tendo sido possível 
verificar que os mesmos eram alvo de permanente atenção desde a saída até ao regresso 
ao(s) autocarro(s), passando pelo acompanhamento no interior das instalações da AAA, 
enquanto se deslocavam quer para os balneários quer para a instalação onde se realizava a 
aula. Apesar disso, e de acordo com os próprios T/P da AEC-AFD, poderia ter havido um 
maior número de funcionários a acompanhar as crianças, especialmente quando a quantidade 
de grupos/crianças era mais elevado. 

Habitualmente o transporte dos alunos às instalações da AAA, não representava qualquer 
obstáculo para a prática por parte dos alunos. 
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O livro de ponto era trazido da escola, sendo feita a chamada dos alunos e registado o 
sumário e as respectivas faltas. Seguidamente, o livro de ponto “regressava” ao espaço 
escolar. 

2) Na situação C, a sessão foi realizada dentro do recinto escolar. 

Quanto à adequação dos recursos materiais para a actividade AEC-AFD: 

1) Nas situações A e B a quantidade/qualidade de material existente na AAA era, sem dúvida, 
excelente. 

Na situação B, julgamos que existia um planeamento que permitia aos T/P da AFD não utilizar 
o mesmo material, na mesma altura do ano, pois reconhecemos que, no período da tarde em 
que funcionavam 3 Grupos no Pavilhão 1 e mais três grupos no Pavilhão 2, a adequada 
gestão dos recursos materiais poderia tornar-se, de algum modo, um pouco mais complicada. 

Com uma utilização dos recursos materiais tão concentrada, como se deu no ano lectivo em 
estudo, há necessidade de se realizar um balanço, para que se possa compensar o normal 
desgaste do material e repor aquele que mais facilmente se deteriore devido à sua utilização 
intensiva. 

A Coordenação da AAA realizava um mapa de rotação de espaços (Pavilhão 1 ou 2) / 
Professor o qual se encontrava afixado nas instalações da AAA, permitindo uma melhor 
coordenação ao nível do planeamento por parte dos T/P da AEC-AFD. 

2) Na situação C, tivemos a oportunidade de observar a arrecadação onde se guarda todo o 
material, tendo-nos sido possível constatar que existe, de facto, uma grande variedade de 
material para uso corrente. 

Em ambas as situações, e como balanço do ano lectivo, deverá proceder-se a um inventário 
do material para dar baixa daquele que não se encontre nas melhores condições, 
particularmente por desgaste de utilização, a fim de que o mesmo possa ser reposto, antes do 
início do ano lectivo seguinte. 

No que diz respeito à articulação entre parceiros, verificámos que a CMA é a entidade Promotora 
da AEC-AFD e a AAA é a entidade mediadora, responsável de todo o funcionamento desta 
actividade (contratação de T/P, substituição de T/P que ocasionalmente faltem, quando são 
alertados com alguma antecedência, resolução de problemas que eventualmente possam surgir, 
etc). 

Globalmente a AAA, em parceria com a CMA, assume o controlo de todo o funcionamento da 
AEC-AFD, sendo responsável pela elaboração de relatórios que permitem à CMA manter-se 
permanentemente actualizada e actuar, sempre que circunstâncias especiais ou de particular 
relevância o justifique. 

Relativamente à apresentação e acompanhamento da actividade de aprendizagem, os T/P da 
AEC-AFD apresentaram e acompanharam as diferentes actividades de aprendizagem de forma 
adequada. 

Os T/P da AEC-AFD apresentam os objectivos das aulas, relacionando-os com os das aulas 
anteriores de forma a realizarem uma sinopse do seu conteúdo. 

Como estávamos no final do ano lectivo, os T/P relembraram os sinais a utilizar nos jogos. 
Recapitularam os conteúdos abordados anteriormente, os exercícios (condições de realização e 
critérios de êxito) e as regras de funcionamento na sala de aula, reforçando, com extremo cuidado, 
as regras de segurança. 

Os T/P da AEC-AFD tiveram, sempre, a preocupação de irem dando Feedback (FB). 
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Em termos de organização da aula há a referir que verificámos que antes de iniciarem a aula os 
alunos tiveram a oportunidade de se equiparem nos balneários, em todas as situações. 

Antes de cada sessão era realizada a chamada, sendo as faltas registadas no livro de ponto, 
específico para todas as AEC, e registado o sumário da sessão e as respectivas faltas dos alunos. 

Os T/P da AEC-AFD possuiam um dossier onde constava a lista dos alunos por grupo, fotos, 

planos de aula. 

Foi-nos mencionado que, quando um aluno se inscreve nas AECs, a sua inscrição abrange todas 
as AECs, não podendo assumir qualquer atitude selectiva. 

Nas situações A e B, o livro de ponto sai da Escola, é levado para as instalações da AAA, e depois 
é conduzido de novo para a Escola de origem dos alunos. 

O número de alunos por grupo pareceu-nos bastante adequado (19, 20, 24). 

Na situação A, 3 alunos estiveram dispensados da prática da sessão, por doença ou lesão, 
devidamente justificada, tendo-lhes sido atribuída uma determinada tarefa: realizar um desenho 
sobre o que estava a ocorrer na aula. 

A colocação do material, antes do início da aula, foi efectuada pelo T/P da AEC-AFD para que não 
houvesse perca de tempo útil. 

Antes das aulas terem início, houve necessidade de acalmar o Grupo num local de reunião 
conhecido dos alunos. Esta situação justifica-se pela especificidade da própria sessão, pois os 
alunos apresentam-se tão entusiasmados e com tanta vontade de “entrarem em acção”, que não 
se apercebem de que estão perante um processo de ensino-aprendizagem onde há necessidade 
de permanecerem atentos para aprenderem e lograrem perceber o que lhes é pedido (o quê e 
para quê). 

As sessões observadas foram muito bem orientadas, desde a activação geral, passando pela 
parte principal até ao retorno à calma. 

A linguagem utilizada, assim como a velocidade de exposição na transmissão de informação, 
pareceu-nos globalmente simples e clara, sendo expressa de acordo com a idade das crianças. 

A duração da prelecção era, por vezes, demorada, sempre que o T/P da AEC-AFD se apercebia, 
através de questionamento, que nem todo o Grupo estava a perceber algum dos conteúdos 
transmitidos ou os exercícios propostos. 

Na demonstração prática dos exercícios era o T/P da AEC-AFD quem inicialmente a realizava. No 
entanto, verificou-se que, por vezes, há necessidade de a reforçar. Nesses casos, o T/P da AEC-
AFD serviu-se de um aluno (modelo adequado) para acompanhar essa demonstração com a 
informação das componentes criticas fundamentais que pretendia ver ilustradas, havendo 
correcção, nessa oportunidade, de algo que não estava a ser bem executado. No fim deste 
processo, o T/P da AEC-AFD agradeceu e elogiou a prestação do executante, reforçando a 
importância da articulação efectuada e assegurando-se do grau de compreensão das crianças 
relativamente aquilo que se pretendia. 

Não nos pareceu haver diferenciação de nível. 

Observámos aulas politemáticas e monotemáticas, organizadas por estações ou com a mesma 
tarefa atribuída a todo o grupo. Todavia, o número de exercícios e a sua diversidade pareceram-
nos maioritariamente adequados, assim como a sua duração e o respectivo grau de dificuldade 
para as idades a que se destinavam. 
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As situações de aprendizagem eram pertinentes para os objectivos propostos, havendo sempre 
uma ou outra situação, com características mais lúdicas, perfeitamente apropriada à idade das 
crianças. 

Existiu uma grande preocupação na colocação/deslocação dos T/P da AEC-AFD, relativamente ao 
grupo, havendo o cuidado de não se posicionarem nunca de costas voltadas para o mesmo, de 
forma a poderem ter uma visão geral que lhes permitisse uma intervenção oportuna e eficaz. 

Por vezes, eram atribuídas tarefas no aquecimento e na recolha/arrumação do material com a 
indispensável supervisão do T/P da AEC-AFD. 

Em todas as situações, a duração do aquecimento foi adequada, assim como nos pareceu 
igualmente adequada a progressão em intensidade. 

Denotámos uma perfeita adequação entre o aquecimento e os objectivos da parte principal da 
sessão. 

Houve concordância entre os objectivos propostos para as diferentes sessões, os conteúdos e os 
meios utilizados para os alcançar. 

A transição para os exercícios foi, na sua maioria, relativamente rápida. 

A utilização do espaço, de acordo com as diferentes situações A B C, foi equilibrada, mas, no que 
respeita à situação B, é claro que o próprio espaço de aula, dividido em três, cria um ambiente 
demasiado sobrelotado. 

No final da aula, procedeu-se à revisão dos conteúdos abordados, com o reforço pertinente no 
que respeita à prestação e comportamento global do grupo. 

Na relação Professor-Aluno denotámos um ambiente indiscutivelmente positivo, havendo uma 
preocupação constante de elogiar e animar a intervenção dos alunos, valorizando a sua prestação 
e empenho.  

As intervenções do T/P da AEC-AFD foram geralmente positivas, encorajando frequentemente a 
manterem-se em actividade e em aperfeiçoarem as suas prestações de acordo com aquilo que 
lhes era solicitado. 

Os alunos eram tratados pelo nome próprio, sempre que o T/P da AEC-AFD os abordava. 

A maioria dos alunos manteve-se com o máximo empenhamento, tentando realizar os diferentes 
exercícios/tarefas da melhor forma. 

Na totalidade das observações constatámos uma grande preocupação ao nível da organização e 
disciplina, estando o T/P da AEC-AFD muito atento, intervindo sempre que houve necessidade e 
recapitulando as regras de conduta anteriormente estabelecidas. 

Existiam, por vezes, alguns episódios de comportamentos fora da tarefa e outros, poucos, de 
alguma indisciplina…No entanto, denotou-se uma permanente preocupação de intervir de imediato 
para resolver a situação-problema. (apitando, falando mais alto, sentando os alunos, 
questionando-os acerca do grau de inadequação da sua conduta e o que fazer para a corrigir.). 

Em determinadas ocasiões, parecia existir alguma dificuldade em manter os alunos atentos, pois, 
nas idades em causa, reconhece-se a tendência para se “dispersarem” (estarem desatentos, 
conversarem ou realizarem tarefas que não foram as indicadas). 

Julgamos que, com um trabalho continuado, de reforço de regras e disciplina, quer por parte dos 
T/P da AEC-AFD, dos PTT e dos Pais/EE, os alunos passarão a ter uma outra postura nas aulas. 

Nas três situações os PTT nunca estiveram presentes. 
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2.2.3. Composição Corporal 

Uma actividade física regular, a par de uma alimentação equilibrada, é de particular importância, 
numa lógica em que se pretenda evitar ou inverter a tendência crescente da obesidade infantil, 
sendo certo que Portugal parece seguir a tendência que percorre a Europa, os Estados Unidos da 
América e outros países considerados “desenvolvidos” (Carmo, 2006). 

Ao temos verificado, por um lado, que os alunos do 1ºCEB, em estudo, ocupavam os seus tempos 
livres em actividades predominantemente sedentárias (60,2%), e, na sua maioria, não praticavam, 
de forma regular, qualquer actividade física desportiva orientada, fora da escola (64,5%), 
assumindo deste modo um comportamento sedentário e, por outro, que a esmagadora maioria dos 
alunos não realizavam actividade física orientada, através da EEFM curricular (78,8%), apesar de 
ser uma actividade de caracter obrigatório e o seu processo ensino-aprendizagem implicar 
regularidade, como qualquer outra matéria, na realidade o que se constata é que 21,2% que têm 
EEFM, apenas 3,9% referiu desta área uma vez por semana. 

Embora a AEC-AFD devesse enriquecer a EEFM e assim constituir-se como mais uma ferramenta 
de incremento da actividade física das crianças, verificamos que apenas uma pequena minoria dos 
alunos teve cumulativamente a actividade física orientada na EEFM curricular e a AEC-AFD extra-
curricular (35,6%). 

Devemos, pois, ter, como preocupação permanente, o acompanhamento do estilo de vida das 
nossas crianças, uma vez que a prevalência da obesidade, em Portugal, tem vido a aumentar.  

No estudo, efectuado no CA, em 2006/07, e complementando as informações anteriormente 
recolhidas, tivemos ocasião de proceder à avaliação da CC das crianças, em estudo, para 
percebermos como se encontravam ao nível deste indicador de saúde. 

O estudo e avaliação da CC foram efectuados com base numa amostra representativa, 
seleccionada aleatoriamente, que integrou 175 alunos do 4º ano das Escolas Públicas do 1ºCEB 
do CA: 60 do sexo masculino e 115 do sexo feminino.  

Foi-nos, assim, possível, obter dados de 28% dos alunos que participaram no estudo, de 50% das 
escolas (13), abarcando 89% dos Agrupamentos do CA (8). 

Na selecção da Amostra definimos como princípio que os alunos cumprissem dez anos até final de 
Agosto de 2007 (por exigência do protocolo do “Monitor de Composição Corporal BF500 da 
OMROM Healthcare®”). 

Iremos observar as médias e desvios padrão (DP), discriminados por sexo e idade, relativamente 
aos quatro parâmetros em análise: Peso, Estatura, Percentagem de Massa Gorda (%MG) e Índice 
de Massa Corporal (IMC). 

A) Peso: 

De acordo com a tabela 58, verificamos que a nossa amostra apresenta um peso médio de 42,1 

Kg (± 9,7 Kg), com um mínimo de 25,3 Kg e um máximo de 94,6 Kg. 
O peso dos rapazes é, em média, de 44,5 (± 7,4 Kg), com um mínimo de 34,8 Kg e um máximo de 
62,2 Kg.  
O peso das raparigas é, em média, de 40,9 (± 10,5 Kg), com um mínimo de 25,3 Kg e um máximo 
de 94,6 Kg.  

Assim, a nível geral, o peso dos rapazes é, em média, ligeiramente superior ao das raparigas 
(44,5Kg para os rapazes e 40,9 Kg para as raparigas). 

Ao analisarmos os valores médios dos pesos das raparigas e dos rapazes, por idades, verificamos 
que o peso dos rapazes é, em média, ligeiramente superior ao das raparigas para todas as idades 
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à excepção dos alunos que se encontram no escalão dos 12 anos de idade (56,7 Kg para as 
raparigas e 52,6 Kg para os rapazes). 

Mas, por outro lado, ao analisarmos os valores médios, de desvios-padrão do peso por idades 
verificamos que os rapazes apresentam uma dispersão inferior, exceptuando o caso das raparigas 
com 13 anos (DP= 7,4 para os rapazes e DP= 4,3 para as raparigas).  

Tabela 58: Valores médios e desvios-padrão dos pesos das raparigas e dos rapazes por idades. 

Peso 

  

  Género 
Total 

 Feminino ♀ Masculino ♂ 

 N Média DP Mínimo Máximo N Média DP Mínimo Máximo N Média DP Mínimo Máximo 

Id
a

d
e

 

10 anos 94 39,3 8,6 25,3 74,7 47 43,3 6,6 34,8 56,6 141 40,7 8,2 25,3 74,7 

11anos 11 42,0 12,1 29,1 68 6 43,9 5,9 38 53,3 17 42,6 10,1 29,1 68 

12 anos 7 56,7 18,2 40,7 94,6 4 52,6 10,3 40,6 62,2 11 55,2 15,3 40,6 94,6 

13 anos 3 49,3 4,3 44,8 53,4 3 54,1 7,4 46 60,5 6 51,7 6,0 44,8 60,5 

Total 115 40,9 10,5 25,3 94,6 60 44,5 7,4 34,8 62,2 175 42,1 9,7 25,3 94,6 

A tabela 59 de percentis de peso permite-nos visualizar melhor a questão anterior. 

Tabela 59: Percentis de peso das raparigas e rapazes para as diferentes idades. 

 

Feminino ♀ Masculino ♂ 

10 anos 11 anos 12 anos 13 anos 10 anos 11 anos 12 anos 13 anos 

Peso 

N 94 11 7 3 47 6 4 3 

Percentis 

5 28,0 29,1 40,7 44,8 34,8 38,0 40,6 46,0 

10 29,9 29,2 40,7 44,8 35,7 38,0 40,6 46,0 

25 33,6 31,1 44,5 44,8 38,0 38,9 42,3 46,0 

50 38,3 39,2 51,0 49,8 41,8 42,1 53,8 55,9 

75 43,6 49,1 63,7 53,4 49,2 49,7 61,7 60,5 

90 48,6 65,5 94,6 53,4 53,7 53,3 62,2 60,5 

95 57,7 68,0 94,6 53,4 55,8 53,3 62,2 60,5 

B) Estatura: 

De acordo com a tabela 60, a estatura média da nossa amostra situa-se em 1,44 m (± 0,1) com 
um mínimo de 1,24 m e um máximo de 1,75 m. 
A estatura dos rapazes é, em média, de 1,45 m (± 0,1), com um mínimo de 1,29 m e um máximo 
de 1,70 m. 

A estatura das raparigas é, em média, de 1,43 m (± 0,1), com um mínimo de 1,24 m e um máximo 
de 1,75 m. 

Verificamos, assim, que, a nível geral, a estatura dos rapazes é, em média, ligeiramente superior 
ao das raparigas (1,45 m para os rapazes e 1,43 m para as raparigas). 

Ao analisarmos os valores médios da estatura das raparigas e dos rapazes, por idades, 
verificamos que a estatura das raparigas é, em média, ligeiramente superior à dos rapazes aos 11 
anos (1,53 m para as raparigas e 1,49 m para os rapazes) e aos 12 anos de idade (1,57 m para as 
raparigas e 1,56 m para os rapazes). O inverso ocorre aos 10 anos (1,43 m para os rapazes e 1,41 
m para as raparigas) e aos 13 anos de idade (1,65 m para os rapazes e 1,52 m para as raparigas), 



Apresentação e Discussão dos Resultados        CAPÍTULO IV 

 

175 

 

em que os valores médios da estatura são ligeiramente superiores nos rapazes do que nas 
raparigas. 

Ao analisarmos os valores médios de desvios-padrão da estatura, por idades, verificamos que o 
mesmo se mantem para todas as idades e para ambos os géneros (DP= 0,1). 

Tabela 60: Valores médios e desvios-padrão da estatura das raparigas e dos rapazes por idades. 

Estatura 

 

 Género 
Total 

 Feminino ♀ Masculino ♂ 

 N Média DP Mínimo Máximo N Média DP Mínimo Máximo N Média DP Mínimo Máximo 

Id
a

d
e

 

10 anos 94 1,41 0,1 1,24 1,65 47 1,43 0,1 1,29 1,63 141 1,41 0,1 1,24 1,65 

11anos 11 1,53 0,1 1,39 1,75 6 1,49 0,1 1,43 1,58 17 1,51 0,1 1,39 1,75 

12 anos 7 1,57 0,1 1,46 1,73 4 1,56 0,1 1,44 1,66 11 1,57 0,1 1,44 1,73 

13 anos 3 1,52 0,1 1,48 1,58 3 1,65 0,1 1,60 1,70 6 1,58 0,1 1,48 1,70 

Total 115 1,43 0,1 1,24 1,75 60,00 1,45 0,1 1,29 1,70 175 1,44 0,1 1,24 1,75 

A tabela 61 apresenta os valores dos percentis de estatura, para as diferentes idades e géneros. 

Tabela 61: Percentis da estatura das raparigas e rapazes para as diferentes idades. 

 

Feminino ♀ Masculino ♂ 

10 anos 11 anos 12 anos 13 anos 10 anos 11 anos 12 anos 13 anos 

Altura 

N 94 11 7 3 47 6 4 3 

Percentis 

5 1,3 1,4 1,5 1,5 1,3 1,4 1,4 1,6 

10 1,3 1,4 1,5 1,5 1,3 1,4 1,4 1,6 

25 1,4 1,4 1,5 1,5 1,4 1,4 1,5 1,6 

50 1,4 1,5 1,6 1,5 1,4 1,5 1,6 1,6 

75 1,4 1,6 1,7 1,6 1,5 1,5 1,7 1,7 

90 1,5 1,7 1,7 1,6 1,5 1,6 1,7 1,7 

95 1,5 1,8 1,7 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 

C) Índice de Massa Corporal: 

Utilizamos o critério da classificação Fitnessgram®, para a Composição Corporal, identificando 

apenas três níveis: considerámos como indicador de “magreza”, os valores que dizem respeito ao 
limite inferior da Zona Saudável da Aptidão Física (ZSAF) e o indicador de “sobrepeso/obesidade” 
o seu limite superior, No centro destes valores temos o indicador “óptimo” a que corresponde a 
ZSAF. 

A amostra total apresenta uma média de IMC de 20,2 (± 3,2), com um mínimo de 14,4 (este valor 
considera-se francamente baixo, sendo indicativo de “magreza”) e um máximo de 31,9 (este valor 
considera-se, pelo contrário, algo elevado, sendo indicativo de “sobrepeso/obesidade”). 

O IMC dos rapazes com 10 anos de idade encontra-se, em média, um pouco acima dos valores 
recomendados (21,3 é considerado indicador de “sobrepeso/obesidade”). 

A totalidade dos valores mínimos de IMC, identificados para os rapazes em todas as idades, está, 
em média, dentro dos valores de referência para o nível óptimo da ZSAF, embora o mesmo não 
seja verdadeiro quando analisamos os valores das raparigas. Assim, relativamente às raparigas, 
aos 10 anos (mínimo de 14,8) e aos 11 anos de idade (mínimo de 14,4), os valores mínimos de 
IMC encontrados, revelam-se, em média, como sendo indicadores de “magreza” (Tabela 62). 
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Os valores máximos, para ambos os géneros e em todas as idades, à excepção do escalão 
respeitante aos 13 anos de idade, apontam para valores médios indicadores de 
“sobrepeso/obesidade”. 

Ao analisarmos os valores médios, de desvios-padrão do IMC, por idades, verificamos que os 
rapazes apresentam uma dispersão inferior, exceptuando o caso das raparigas com 13 anos 
(DP=2,3 para os rapazes e DP=2,0 para as raparigas). 

Tabela 62: Valores médios e desvios-padrão do IMC das raparigas e dos rapazes por idades. 

IMC 

 

 Género 
Total 

 Feminino ♀ Masculino ♂ 

 N Média DP Mínimo Máximo N Média DP Mínimo Máximo N Média DP Mínimo Máximo 

Id
a

d
e

 

10 anos 94 19,7 3,2 14,8 31,9 47 21,3 2,5 18,2 29,6 141 20,2 3,1 14,8 31,9 

11anos 11 17,8 3,6 14,4 27,2 6 19,7 1,9 18,3 23,4 17 18,4 3,2 14,4 27,2 

12 anos 7 22,6 5,1 17,1 31,6 4 21,3 1,5 19,6 23,1 11 22,1 4,0 17,1 31,6 

13 anos 3 21,4 2,0 19,9 23,7 3 19,9 2,3 18 22,5 6 20,7 2,1 18 23,7 

Total 115 19,7 3,4 14,4 31,9 60 21,1 2,4 18 29,6 175 20,2 3,2 14,4 31,9 

Podemos verificar na tabela 63 os valores dos percentis de IMC, para as diferentes idades e 

géneros. 

Tabela 63: Percentis de IMC das raparigas e rapazes para as diferentes idades. 

 

Feminino ♀ Masculino ♂ 

10 anos 11 anos 12 anos 13 anos 10 anos 11 anos 12 anos 13 anos 

IMC 

N 94 11 7 3 47 6 4 3 

Percentis 

5 15,5 14,4 17,1 19,9 18,4 18,3 19,6 18,0 

10 15,9 14,4 17,1 19,9 18,6 18,3 19,6 18,0 

25 17,5 15,2 19,1 19,9 19,2 18,5 19,9 18,0 

50 19,3 17,7 21,0 20,5 20,9 19,2 21,3 19,3 

75 20,9 18,9 26,5 23,7 23,0 20,4 22,8 22,5 

90 23,5 25,7 31,6 23,7 24,7 23,4 23,1 22,5 

95 26,1 27,2 31,6 23,7 26,3 23,4 23,1 22,5 

A simples observação da tabela 64 permite-nos concluir que, a nível geral, apesar da maioria das 
raparigas se encontrar no nível óptimo (70,4%), ainda temos 23,5 % das raparigas com 
“sobrepeso/obesidade” 

Destacamos, ao nível do indicador de “sobrepeso/obesidade”, as crescentes preocupações 
relativamente à obesidade infantil, quando confrontados com os 23,4% aos 10 anos, os 9,1% aos 
11 anos, os 42,9% aos 12 anos e os 33,3% aos 13 anos.  
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Tabela 64: Percentagem de raparigas distribuídas de acordo com os Indicadores da ZSAF para o IMC nas diferentes 
idades. 

IMC - Género Feminino ♀ 

 Magreza Óptimo Sobrepeso/Obesidade Total 

 N % N % N % N % 

Idade 

10 3 3,2 69 73,4 22 23,4 94 100,0 

11 4 36,4 6 54,5 1 9,1 11 100,0 

12 0 0,0 4 57,1 3 42,9 7 100,0 

13 0 0,0 2 66,7 1 33,3 3 100,0 

Total 7 6,1 81 70,4 27 23,5 115 100,0 

Observando a tabela 65, verificamos que a nível geral, apesar da grande maioria dos rapazes se 
encontrar no nível óptimo (85%), ainda temos 15,0 % dos rapazes com “sobrepeso/obesidade”, 
embora este valor seja um pouco inferior ao que encontrámos no conjunto das raparigas. 

Ao realizarmos a análise do IMC dos rapazes, por idades, destacamos, ao nível do indicador de 
“sobrepeso/obesidade” a mesma preocupação sobre a obesidade infantil, confrontados com os 
19,1% no escalão dos10 anos de idade.  

Tabela 65: Percentagem de rapazes distribuídos de acordo com os Indicadores da ZSAF para o IMC nas diferentes 
idades. 

IMC Género - Masculino ♂ 

 Magreza Óptimo Sobrepeso/Obesidade Total 

 N % N % N % N % 

Idade 

10 0 0,0 38 80,9 9 19,1 47 100,0 

11 0 0,0 6 100,0 0 0,0 6 100,0 

12 0 0,0 4 100,0 0 0,0 4 100,0 

13 0 0,0 3 100,0 0 0,0 3 100,0 

Total 0 0,0 51 85,0 9 15,0 60 100,0 

D) Massa Gorda 

Para o estudo e avaliação da Percentagem de Gordura Corporal (%MG) dos alunos do 4º ano do 
CA, consideramos adequado utilizar o método da Bioimpedância (BI) através do “Monitor de 
Composição Corporal BF500 da OMROM Healthcare ®” equipamento que está aferido para idades 
a partir dos 10 anos.  

Ao nível da %MG, foi utilizado o mesmo critério da classificação Fitnessgram®, quando avaliámos 

a Composição Corporal, (IMC), identificando apenas três níveis: considerámos como indicador de 
“magreza”, os valores que dizem respeito ao limite inferior da Zona Saudável da Aptidão Física 
(ZSAF) e o indicador de “sobrepeso/obesidade” o seu limite superior. No centro destes valores, 
surge o indicador “óptimo” a que corresponde a ZSAF. 

De acordo com a tabela 66, a amostra total apresenta uma média de %MG de 21,3% (± 9,9), valor 
ligeiramente inferior aos 21,6 % (±6,6) encontrado no estudo de Diniz et al (2001), com um mínimo 
de 5,5% (este valor considera-se francamente baixo, sendo indicativo de “magreza”) situando-se 
numa posição um pouco inferior aos 8,8% encontrado no estudo de Diniz et al (2001), e com um 
máximo de 48,7% (este valor considera-se, pelo contrário, algo elevado, sendo indicativo de 
“sobrepeso/obesidade”), valor considerávelmente superior aos 35,5% encontrado no estudo de 
Diniz et al (2001). 
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Os valores médios da %MG quer dos rapazes quer das raparigas, em todos os escalões etários 
estão dentro dos valores de referência para o nível óptimo da ZSAF. 

À exepção do escalão correspondente aos 13 anos de idade, a totalidade dos valores mínimos de 
%MG identificados para as raparigas, em todas as idades, são, em média, muito baixos, 
representando indicadores de “magresa” (10 anos: 7,2%; 11 anos: 5,7% e 12 anos: 16,3%). No 
que diz respeito aos rapazes, verifica-se a mesma situação para os 10 anos (5,0%), 11 anos 
(5,8%) e 13 anos (8,0%). 

Os valores máximos de %MG encontrados para as raparigas, em todas as idades apontam para 
valores médios indicadores de “sobrepeso/obesidade” (10 anos: 48,7%; 11 anos: 37,7%; 12 anos: 
41,3% e 13 anos: 35,4%). No que diz respeito aos rapazes o mesmo só acontece no escalão 
etário dos 10 anos de idade (34,8%). 

Ao analisarmos os valores médios, de desvios-padrão da %MG por idades (Tabela 66) verificamos 

que os rapazes apresentam uma dispersão inferior para todas as idades, exceptuando o escalão 
etário dos 13 anos de idade onde encontramos uma maior dispersão nas raparigas do que nos 
rapazes. (DP= 7,4 para os rapazes e DP= 5,1 para as raparigas). 

Tabela 66: Valores médios e desvios-padrão da %MG das raparigas e dos rapazes por idades. 

% Massa Gorda 

 

 Género 
Total 

 Feminino ♀ Masculino ♂ 

 N Média DP Mínimo Máximo N Média DP Mínimo Máximo N Média DP Mínimo Máximo 

Id
a

d
e

 

10 anos 94 25,4 8,6 7,2 48,7 47 14,5 7,5 5,0 34,8 141 21,8 9,7 5,0 48,7 

11anos 11 17,9 9,2 5,7 37,7 6 10,7 6,6 5,8 23,7 17 15,4 8,9 5,7 37,7 

12 anos 7 29,4 9,6 16,3 41,3 4 15,2 5,9 10,7 23,3 11 24,2 10,8 10,7 41,3 

13 anos 3 30,0 5,1 25,3 35,4 3 13,1 7,4 8,0 21,6 6 21,6 10,9 8,0 35,4 

Total 115 25,1 9,0 5,7 48,7 60 14,1 7,2 5,0 34,8 175 21,3 9,9 5,0 48,7 

Podemos verificar na tabela 67 os valores dos percentis de %MG, para as diferentes idades e 

géneros. 

Tabela 67: Percentis de %MG das raparigas e rapazes para as diferentes idades. 

 

Feminino ♀ Masculino ♂ 

10 anos 11 anos 12 anos 13 anos 10 anos 11 anos 12 anos 13 anos 

% Massa Gorda 

N 94 11 7 3 47 6 4 3 

Percentis 

5 10,8 5,7 16,3 25,3 5,2 5,8 10,7 8,0 

10 13,1 6,2 16,3 25,3 5,9 5,8 10,7 8,0 

25 19,3 9,5 21,6 25,3 8,5 6,9 10,7 8,0 

50 25,5 18,3 27,1 29,4 13,2 8,7 13,3 9,6 

75 30,8 22,2 40,8 35,4 19,6 13,5 21,4 21,6 

90 35,6 35,3 41,3 35,4 24,2 23,7 23,3 21,6 

95 41,0 37,7 41,3 35,4 31,2 23,7 23,3 21,6 

A simples observação da tabela 68 permite-nos verificar que, a nível geral, a maioria das raparigas 
se encontra no nível considerado de “sobrepeso/obesidade” (52,2%). 

Ao realizarmos a análise da %MG das raparigas, por idades, destacamos, ao nível do indicador de 
“sobrepeso/obesidade”, as mesmas preocupações sobre a obesidade infantil, quando 
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confrontados com os 54,3% aos 10 anos; os 18,2% aos 11 anos; os 57,1% aos 12 anos e os 100 
% aos 13 anos. 

Tabela 68: Percentagem de raparigas distribuídas de acordo com os Indicadores da ZSAF® para a %MG nas diferentes 
idades. 

% Massa Gorda – Género feminino ♀ 

 
Magreza Óptimo Sobrepeso/Obesidade Total 

N % N % N % N % 

Idade 

10 3 3,2 40 42,6 51 54,3 94 100,0 

11 3 27,3 6 54,5 2 18,2 11 100,0 

12 0 0,0 3 42,9 4 57,1 7 100,0 

13 0 0,0 0 0,0 3 100,0 3 100,0 

Total 6 5,2 49 42,6 60 52,2 115 100,0 

Observando a tabela 69 e utilizando o método de %MG, verificamos que apenas 3,3% dos 

rapazes se encontra num nível considerado de “sobrepeso/obesidade”, sendo este valor bastante 
inferior ao encontrado no conjunto das raparigas. Este valor justifica-se pelos 4,3% de rapazes 
concentrados neste nível apenas aos 10 anos de idade. 

Tabela 69: Percentagem de rapazes distribuídos de acordo com os Indicadores da ZSAF® para a %MG nas diferentes 
idades. 

% Massa Gorda - Género Masculino ♂ 

 Magreza Óptimo Sobrepeso/Obesidade Total 

 N % N % N % N % 

Idade 

10 32 68,1 13 27,7 2 4,3 47 100,0 

11 5 83,3 1 16,7 0 0,0 6 100,0 

12 3 75,0 1 25,0 0 0,0 4 100,0 

13 2 66,7 1 33,3 0 0,0 3 100,0 

Total 42 70,0 16 26,7 2 3,3 60 100,0 

Rito; Paixão; Carvalho & Ramos, (2010) referiram, no seu estudo, utilizando o critério de IMC, que 
32.2% das crianças entre os 6 e os 8 anos de idade tinham “sobrepeso/obesidade” (27,5% nas 
raparigas, e 35,5% nos rapazes), valores algo superiores aos encontrados no nosso estudo 
(23,5% nas raparigas, e 15% nos rapazes), embora se esteja a falar de crianças entre os 10 e os 
13 anos de idade. 

Assim, observando os dados relativos à actividade física dos alunos do 1ºCEB do CA, parece 
inferir-se que algumas medidas deverão ser tomadas nas escolas, para se prevenir e resolver o 
“sobrepeso/obesidade” encontrado, essencialmente nos alunos do sexo feminino (52,2%), 
utilizando-se o critério de %MG, nomeadamente, fazendo-se cumprir o currículo, no que diz 
respeito à EEFM e, valorizar, na justa medida, a mais-valia da AEC-AFD, actividade extra-
curricular, como enriquecimento do currículo e incremento da actividade física orientada e gratuita, 
tal como estava previsto na lei. 

A dinamização crescente dos espaços dedicados aos “recreios”, nas escolas, também poderá 
constituir como uma medida muito interessante, uma vez que os alunos (78, 3%) referiram que 
gostavam de “brincar e jogar com os amigos”, situação que foi, de resto, levantada inclusivamente 
por uma Coordenadora do 1ºCEB, durante a entrevista. 
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A preocupação dos Pais/EE, deverá ser maior ao nível do encaminhamento dos seus educandos 
para a realização de actividades físicas orientadas, fora da escola, uma vez que verificámos, que 
apenas 34,4% dos Pais/EE afirmam ter esse cuidado. 

A actividade física espontânea e orientada deverá regressar, com a máxima urgência, à vida das 
crianças, cada vez mais sedentárias. Estar parado em casa (eg. fazer trabalhos de casa, estudar, 
vêr televisão, jogar no computador ou em jogos electrónicos), ou na escola (eg. porque não tem 
EEFM, porque não está inscrita na AEC-AFD, ou porque o espaço de recreio é inapropriado para 
as crianças bricarem) ou impedindo as crianças de brincar na rua, por questões de segurança, vai 
agravar o problema da obesidade. 
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 CAPÍTULO V 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

1. INTRODUÇÃO  

Pelo interesse que merecem, entendemos dever apresentar, o mais pormenorizadamente 
possível, os contributos mais relevantes que se inferem das crenças dos alunos, e, bem assim, 
dos Pais/EE, dos PTT do 1ºCEB e dos T/P da AEC-AFD das escolas públicas do 1ºCEB, no CA, 
acerca do processo educativo, em geral, e da EEFM e AEC-AFD, em particular. Sentimo-nos, por 
outro lado, conduzidos, no âmbito do nosso estudo, a melhor compreender uma outra dimensão, 
para cuja importância os decisores políticos e a comunidade científica vêm convocando, de forma 
insistente, a sociedade civíl, transmitindo preocupações sobre os estilos de vida, adoptados pela 
generalidade dos cidadãos, desde a idade mais tenra. É sabido que estilos de vida saudável 
configuram uma sociedade saudável e esta qualidade faz apelo constante a uma practica regular 
de actividade física. Os intervenientes do nosso estudo emprestaram um conjunto diversificado de 
testemunhos, neste domínio, com perspectivas que, não sendo sempre coincidentes, não deixam 
de ser, porém, reveladoras do muito que ainda está por fazer até se atingir a situação optimizada, 
do ponto de vista da saúde publica. 

Tinhamos, entretanto, em mente o propósito de encontrarmos pistas de validação da 
implementação da EEFM nas escolas públicas do CA e do significado das crenças que sobre ela 
tinham não só os Alunos, como todos os demais actores da acção educativa, sem perder de vista 
a nova realidade que passou a existir, a partir de 2006, com a criação da AEC-AFD, que de facto, 
influenciou, queiramos ou não, os comportamentos ao nível da leccionação da EEFM, no CA. 

Contrariamente ao que supúnhamos, no ponto de partida, quer os Alunos, quer os Pais/EE, quer 
os PTT, expressaram pontos de vista nem sempre coincidentes dado que, muitas vezes, foram 
encontradas opiniões, com fundamentos diversificados, que pressupunham uma nítida confusão 
entre a EEFM e a AEC-AFD, confusão que constituía desculpa para o deliberado incumprimento 
dos instrumentos de regulamentação legais, sobre os quais pensamos existir uma inexplicável 
persistência, quase teimosia, quanto ao seu incumprimento. 

Concluiremos o nosso trabalho enunciando algumas conclusões de ordem prática. 

2. CONCLUSÕES 

O noso estudo permitiu-nos entender, com profundidade e objectividade, o que se passa com a 
EEFM e a AEC-AFD, no CA, tendo, para tal, contribuído, de forma decisiva, o precioso apoio da 
CMA e, bem assim, da AAA, dos Agrupamentos Verticais de Escolas e Escolas Públicas do 1ºCEB 
do CA, para além, naturalmente, do apoio dos PTT, dos T/P da AEC-AFD, e, certamente, também, 
dos Pais/EE e dos alunos, sem esquecer a contribuição igualmente valiosa da Coordenação da 
AEC-AFD. 

Assim, dele resultaram as seguintes conclusões mais significativas:  

1. 92,9% dos alunos do 1ºCEB, no CA, transmitiram uma atitude predominantemente favorável 
face à Escola (gosto que os alunos manifestam quando vão para a escola) e 80,4% dos seus 
Pais/EE deram a devida nota do seu reconhecimento (atitude dos seus educandos perante a 
escola), sendo que uma e outra atitudes não são diferentes entre os Agrupamentos Verticais. 

2. Os alunos do 1ºCEB e seus PTT, Pais/EE e T/P da AEC-AFD apresentaram, de igual modo, 
uma atitude predominantemente favorável face à EEFM, a qual apareceu destacada como a 
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área curricular de primeira preferência dos alunos, com 28,8% das escolhas; além disso, em 
termos médios, os valores registados, por Agrupamento Vertical, apareceram com níveis 
baixos, isto é, entre 2,6 e 3,9 (1= gosto mais; 7= gosto menos), o que se mostra revelador, uma 
vez mais, da marcada preferência dos alunos relativamente à EEFM.  

Por outro lado, os PTT, apesar de reconhecerem que não leccionavam a EEFM, 
perspectivaram, contudo, soluções de melhoria na sua leccionação, soluções que deveriam 
passar pelo recurso a Professores especialistas, (dados registados quer nas entrevistas, quer 
nos questionários), enquanto 67,3% dos mesmos afirmaram que preferiam ser substituídos, no 
desempenho das tarefas próprias do ensino da EEFM, por um um Professor Licenciado em 
Educação Física. Esta posição surgiu reforçada por 89,5% dos T/P da AEC-AFD que, 
maioritariamente, opinaram, também, que deveria ser um Professor Licenciado em Educação 
Física a leccionar a EEFM no 1ºCEB. 

Entretanto, a grande maioria dos Pais/EE (95,3%) considerou que a Educação Física deveria 
ser obrigatória na escola. De salientar, entretanto, a posição assumida pelos T/P da AEC-AFD, 
cuja maioria (68,4%) manifestou a crença de que a AEC-AFD deveria ser considerada como 
complemento da actividade curricular da EEFM, tal como está previsto na lei. 

3. O sedentarismo é um problema transversal à quase totalidade dos intervenientes do nosso 
estudo. Na verdade, constatou-se que os alunos do 1ºCEB ocupavam os seus tempos livres em 
actividades predominantemente sedentárias, sendo de notar que a maioria dos mesmos 
(60,2%), quando regressava a casa, se envolvia, por norma, em actividades de carácter 
sedentário e 64,5% não praticava regularmente qualquer actividade física desportiva orientada. 
De salientar que, felizmente, a Escola tem vindo a suprir, de algum modo, a referida ausência 
de actividade física, constituindo oportunidade única para todos os alunos usufruírem de uma 
actividade regular, no âmbito da EEFM curricular, obrigatória e gratuita, complementada, 
actualmente, pela AEC-AFD, de frequência facultativa, igualmente gratuita e orientada por 
Professores Especialistas. 

Por outro lado, ressaltou do nosso estudo que, maioritáriamente, os Coordenadores do 1ºCEB, 
os PTT, os Pais/EE e os T/P da AEC-AFD assumiram não ter hábitos de prática de actividade 
física orientada. Estamos perante um estilo de vida que afecta a generalidade dos agentes de 
ensino, que tem, provavelmente, o seu início no seio das famílias, passa pelo meio escolar e 
gera, como consequência, lógica e inevitável, problemas ao nível da saúde pública, afectando 
igualmente o plano social. Esta constatação encontramo-la aquando da análise da CC dos 
alunos do 4º ano do 1ºCEB80, através do método de Índice de Massa Corporal (IMC), que nos 
demonstrou uma realidade pouco satisfatória, de 23,5% das raparigas e 15% dos rapazes com 
“sobrepeso/obesidade”. Já o estudo da Percentagem de Gordura Corporal (%MG), através da 
Bioimpedância, nos veio, uma vez mais, demonstar valores de “sobrepeso/obesidade” 
superiores para as raparigas (52,2%) e inferiores para os rapazes (3,3%).  

Como contraponto às consequências nefastas do sedentarismo, a “EEFM”/EF constituirá, do 
nosso ponto de vista, a solução adequada, não só, relativamente aos alunos que integraram o 
nosso estudo, como também para os alunos dos demais ciclos escolares, numa lógica que 
possa projectar-se no futuro, através de uma prática continuada de actividade física ao longo da 
vida. 

4. Concretamente, o nosso estudo colocou em evidência que, somente, 21,2% dos alunos usufruiu 
da EEFM, no 4º ano de escolaridade, com o seu PTT e, apenas, 21,8% dos PTT admitiu que, 
no ano lectivo 2006/07, leccionou EEFM aos seus alunos, invocando razões de falta de tempo, 
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 Foi utilizado o critério da classificação Fitnessgram, para a CC, identificando apenas três níveis: considerámos como indicador de 

“magreza”, os valores que dizem respeito ao limite inferior da ZSAF e o indicador de “sobrepeso/obesidade” o seu limite superior, no 
centro destes valores, existe o indicador “óptimo” a que corresponde a ZSAF. 
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falta de formação, inadequação de espaços/materiais e marcando, ainda, neste quadro, uma 
atitude notória sobrevalorização das outras áreas curriculares em detrimento da EEFM. Esta 
posição dinuncia um claro distanciamento entre aquilo que é a practica docente e o que deveria 
ser o cumprimento do Currículo e da Lei. 

Com a inserção da AFD nas AECs, em 2006/07, ano a que se reporta este estudo, a maioria 
dos PTT (67,3%) terminou por se consciencializar de ter alterado o seu comportamento na 
leccionação da EEFM. Com efeito, 41,8% desses PTT reconheceu que leccionaram menos e, 
inclusivamente, 18,2% acabou por afirmar que deixaram, simplesmente, de leccionar a EEFM.  

5. Os PTT, os alunos do 1ºCEB, os T/P da AEC-AFD e os Pais/EE manifestaram uma atitude 
predominantemente favorável face à AFD, no âmbito das AECs: 

a) Praticamente todos os PTT, a leccionarem no CA (96,4%), valorizaram a AEC-AFD, 
considerando-a ora importante (60%), ora muito importante (36,4%). 

b) Dos 84,3% dos alunos que tiveram alguma vez a oportunidade de experimentar as sessões 
da AEC-AFD, a maioria (74,6%) afirmou gostar muito dessa actividade. 

c) Dos 97,2% dos Pais/EE, que admitiram que os seus educandos tinham a AEC-AFD, 45,4% 
deles consideraram que esta actividade era “muito importante”. 

“As AEC são fundamentais para o 1ºCEB porque vêm suprir uma necessidade ao nível das 
famílias… 
Afinal qual é o melhor local para os alunos estarem? – Obviamente que será na própria 
escola! 

A AFD é declaradamente a AEC que os alunos mais apreciam!”
81 

As grandes mudanças assinaladas, entre 2006/07 e 2008/09, evidenciaram o facto de, na 
esmagadora maioria das Escolas, a AEC-AFD funcionar nas suas próprias instalações, o que 
levou a um maior controlo, proximidade e comprometimento entre a Escola e a AEC-AFD. Assim, a 
credibilidade e a valorização da AEC-AFD, por parte dos Pais/EE e, bem assim, dos PTT do 
1ºCEB têm vindo a apresentar um certo aumento, circunstância que certamente justificará o maior 
número de inscrições nas AECs, aumento que, por outro lado, possibilitará a criação de um 
número superior de Grupos-Turma, dando, por si só, mais estabilidade às actividades. 

As melhores “condições” para a prática da AEC-AFD ficaram a dever-se ao investimento feito pela 
CMA, que, com grande oportunidade, veio a ocorrer, naquele período, não só, ao nível de 
colocação de um sistema de lonas para fechar espaços, como, também, ao nível de um mais 
adequado apetrechamento das Escolas, em termos de espaços/materiais. 

A maior flexibilidade de horários, em algumas Escolas, proporcionou uma menor concentração de 
grupos a funcionar, ao mesmo tempo, e uma oportunidade do T/P da AEC-AFD ter um horário de 
permanência na Escola mais alargado (vinte horas), permitindo-lhe ter um maior envolvimento com 
a comunidade educativa. 

Se, por um lado, o facto de ter passado a haver apenas uma AEC, por dia (duas vezes/ quarenta e 
cinco minutos), facilitando uma maior organização e controlo das actividades, por outro lado, 
passou a existir, de facto, actividade física orientada apenas uma vez por semana, o que é 
manifestamente insuficiente, situação que, pelo seu aspecto negativo, justificará que seja 
atempadamente repensada.  

O facto da Coordenação da AEC-AFD não estar contemplada na “contagem de tempo de serviço”, 
poderá constituir um foco de instabilidade, com repercussões negativas, também, nas condições 
de contrato e financiamento da AEC-AFD. 
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Merece especial destaque, como aspecto positivo, a utilização do Programa de EEFM, como 
referência ao programa de desenvolvimento da AEC-AFD, no CA. 

Em termos de conclusão geral, haverá que afirmar que não será necessário introduzir qualquer 
mudança na lei, bastando reforçar a perspectiva de se reorientarem as crenças e os 
comportamentos dos vários intervenientes do processo educativo, para que os alunos do 1ºCEB 
possam ter EEFM, efectivamente, no seu currículo, ajudando-os a ser mais activos dentro do 
recinto escolar e a adoptar estilos de vida mais saudáveis, com todos os benefícios inclusivamente 
ao nível da sua CC, para além do contributo muito positivo, a todos os níveis, das actividades 
desenvolvidas na AEC-AFD, no CA. 

Não haverá Educação sem Educação Física e, legalmente, esta é obrigatória logo a partir do 
1ºCEB. 

3. LIMITAÇÕES 

Pelo facto do presente estudo ter sido implementado, no ano lectivo 2006/07, ano em que o 
PROJECTO, idealizado para coadjuvar a EEFM, no 1ºCEB, no CA, foi transfigurado numa AEC, a 
AFD, surgiram alguns constrangimentos que tiveram que ser superados. Nessa altura, apesar da 
parceria se ter mantido entre a CMA (entidade Promotora) e a AAA (entidade Mediadora), o 
modelo do PROGRAMA passou a ser completamente diferente, com objetivos e espaços/tempos 
de funcionamento igualmente diferentes. Os “novos” T/P da AEC-AFD, deixaram de estar em 
contacto directo com os PTT, num mesmo espaço/tempo curricular, num papel de coadjuvação, e 
passaram a funcionar sozinhos, num espaço/tempo extra-curricular, de carácter voluntário e de 
frequência facultativa, embora igualmente gratuita para as famílias Portuguesas. 

A AFD poderá, efectivamente, vislumbrar uma oportunidade de reconhecimento, quando constituir 
um efectivo enriquecimento do currículo real dos alunos e quando a EEFM vier a funcionar em 
paridade com as demais matérias de ensino. Assim o trabalho colaborativo entre o PTT e o T/P da 
AFD fará mais sentido. 

Na verdade, em 2006/07, a forma como a EEFM foi abordada na componente curricular dos 
alunos, desta feita suportada apenas pelos PTT, deveria, como em anos lectivos anteriores, estar 
incluída no horário dos alunos (espaços e tempos atribuídos), nomeadamente através da sua 
articulação com a AEC-AFD, tal como estava previsto na lei. No entanto, a confusão pareceu 
instalar-se, com total naturalidade, pois aconteceu ter-se constatado, no âmbito do estudo, que os 
Alunos, PTT, Coordenadores do 1ºCEB e Pais/EE manifestaram o entendimento de que a AEC-
AFD não era, nem mais nem menos, que a actual EEFM. 

Efectivamente estávamos perante Professores especialistas, responsáveis por uma actividade 
extra-curricular, que trabalhavam com todo o profissionalismo, como se de uma aula de EEFM se 
tratasse e utilizavam, igualmente, como referência o Programa de EEFM e todo o PROGRAMA da 
AEC-AFD, muito bem organizado, há que reconhecê-lo, pela Coordenação da AAA (notas de 
campo na observação das sessões de AEC-AFD). 

É, assim que, neste quadro, as crenças acerca da EEFM surgiram completamente enviesadas 
pelos vários intervenientes no estudo, os quais julgavam ter na AEC-AFD, a EEFM que teimava 
permanecer oculta nas escolas do 1ºCEB. Mas, na realidade, tratava-se de duas actividades 
distintas: a EEFM curricular, da responsabilidade do PTT e a AFD extra-curricular, da 
responsabilidade do T/P da AEC-AFD, sendo que esta não é senão um elemento coadjuvante no 
incremento da actividade física, orientada e gratuita, para crianças, cada vez mais sedentárias e 
obesas.  

A insegurança naturalmente sentida pelos PTT levou a que não pudéssemos observar mais aulas 
de EEFM. Pensámos que a formação mais adequada dos PTT, quer a inicial, quer a contínua, ou a 



Conclusões e Recomendações          CAPÍTULO V 

 

186 

 

simples coadjuvação, por parte de Professores de EF do Agrupamento, poderiam constituir-se 
como sugestão de suprimento das carências formativas e uma preciosa ajuda na leccionação da 
EEFM. 

Todo o processo de investigação culminou numa intervenção de campo, no terceiro período, o que 
levou a que sentíssemos alguma dificuldade, uma vez que teríamos que interromper o normal 
funcionamento das aulas para que pudéssemos aplicar os questionários ou avaliar a CC dos 
alunos. 

Inicialmente tinhamos em mente a realização da avaliação da CC de todos os alunos a quem 
iriamos aplicar os questionários, obtendo, assim, mais informações de retorno, dado que a cada 
questionário iria corresponder uma avaliação da CC. 

Tal não foi, porém, possível por razões de tempo e oportunidade. Os questionários dirigidos aos 
alunos tiveram aplicação directa, em sala de aula, junto do PTT, os quais disponibilizaram um 
tempo muito reduzido para esta tarefa. A medição da CC não poderia ser levada a bom termo, 
uma vez que os PTT tinham que preparar os alunos para as provas de aferição, organizar visitas 
de estudo, concluir testes/fichas de avaliação e acompanhar os alunos para outras actividades 
relativas ao final do ano lectivo. 

Assim, tendo em vista dispor de uma representação significativa de alunos para aquela medição, 
recorremos às instalações da AAA, cuja Coordenação autorizou que os mesmos, em pequenos 
grupos, se dirigissem para um determinado espaço, onde pudemos efectivar esta avaliação. 

Fomos, igualmente, muito ambiciosos ao tentar ouvir e compreender a forma como os diferentes 
intervenientes no processo educativo do 1ºCEB entendiam a situação em estudo, pois são eles 
que terão que viver com a mudança. Tentámos relatar, no nosso estudo, com a objectividade 
possível, o que aconteceu aquando da implementação do programa da AEC-AFD, no CA, sob 
diferentes perspectivas, não obtante os diversos constrangimentos e dificuldades que tivemos que 
superar. 

Perante a implementação do currículo no 1ºCEB, era importante ter um conhecimento directo dos 
factos que pudessem, eventualmente, contituir-se como estímulo encorajador de acções 
colectivas, quer por parte quer do ME, quer por parte dos PTT, Direcções das 
Escola/Agrupamentos, Coordenadores do 1ºCEB, Pais/EE. 

Pacheco (1995) refere que  

“Sem uma motivação e um empenhamento dos principais intervenientes no sistema escolar, 
dos quais se destacarão os professores, os alunos, os encarregados de educação, todo o 
projecto de reforma não passará de uma reforma administrativa, com uma existência 

legislativa, mas sem uma realização pedagógica” (Pacheco, 1995: 7) 

Apesar de termos sido confrontados, na fase inicial, com as dificuldades referidas, decorrentes da 
multiplicidade de questões e variáveis envolvidas, dentro do objectivo do nosso estudo, sobretudo 
tendo em conta que iria ser posto em marcha por apenas um investigador, reconheçendo embora 
as inumeras ajudas prestadas por especialistas nesta área do conhecimento, sentimo-nos, no 
entanto, confortados por termos conseguido levar a bom porto um trabalho exigente, o qual, passo 
a passo, foi desenvolvido com muita seriedade e responsabilidade. 

Embora a investigação tenha sido criteriosamente calendarizada para que pudéssemos realizar a 
avaliação do Programa no primeiro ano de implementação da AEC-AFD, no CA, foi, naturalmente, 
difícil conciliar horários, para que efectivamente pudessemos cumprir os prazos estabelecidos 
(thead line). 

O facto do investigador ser Professor de EF pode ter sido causador de algum constrangimento por 
parte dos PTT, aquando das observações das aulas, uma vez que os mesmos não se sentiam à 
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vontade, tendo naturalmente algumas reservas de se exporem. Da nossa parte, foi desenvolvido 
todo um esforço no sentido de desmistificar o aspecto porventura mais nebuloso do objectivo do 
nosso trabalho e de atrair a sua adesão psicológica a um propósito científico que salvaguardaria o 
total anonimato.  

4. RECOMENDAÇÕES 

Reconhecemos que o ME, em 2006, valorizou o 1ºCEB, muito particularmente quanto às 
orientações curriculares, sublinhando, de forma notória, a componente lectiva global no 
cumprimento dos Programas.  

As preocupações, a este nível, poderão centrar-se, não só, nas fragilidades demonstradas pelos 
alunos portugueses na aquisição de conhecimentos básicos, nas áreas de Língua Portuguesa, 
Matemática e Estudo do Meio, como, também, na disciplina de EEFM onde verificamos que 
existem algumas debilidades que importa reconhecer e resolver. 

Tendo em conta a circunstância de os intervenientes na acção educativa nos transmitirem, de 
forma clara, o sentimento de que o currículo da EEFM82 continua, na realidade, a não estar a ser 
cumprido, total e cabalmente, apesar de contemplado na lei Portuguesa, desde 1836, estando a 
ser, erradamente, “substituído” pela AFD, parece ser evidente que qualquer esforço que conduza 
ao enriquecimento curricular pela AFD ficará destituído de sentido, caso venhamos a enveredar 
por uma lógica que contrarie frontalmente o que se encontra legislado. É, por isso, indispensável 
que se encontrem soluções alternativas que poderão passar por um conjunto diversificado de 
soluções, tais como: 

1. Incremento tão intenso quanto possível da articulação entre a EEFM curricular e a AEC-AFD, 
uma vez que nem todos os PTT estão efectivamente envolvidos quer na programação da AFD 
(76,4%), quer no acompanhamento através de reuniões com os respectivos dinamizadores da 
AEC-AFD (65,5%), quer na avaliação da AEC-AFD (69,1%).83 

Embora estes dados digam respeito ao primeiro ano de implementação da AEC-AFD, no CA, 
(2006/07), encontramos, actualmente, um grande esforço no sentido de se alterar esta situação 
ao serem promovidas: 

“reuniões no fim de cada período… Há reuniões de PTT com Professores das AEC, reuniões 
de Conselho de Docentes da Escola e reuniões de Agrupamento onde também está presente o 

representante da CMA.”
84  

2. Seria importante, do nosso ponto de vista, que a EEFM pudesse constar dos horários dos 
PTT/Alunos e com conhecimento atempado dos Pais/EE para que os seus educandos se 
apresentassem na escola devidamente equipados, o que possibilitaria o estabelecimento de 
rotinas conhecidas por toda a Comunidade educativa e consequente cumprimento do currículo, 
à semelhança do que acontece nas sessões se AEC-AFD, onde as actividades, por estarem 
devidamente programadas, acontecem sem atropelos nem constrangimentos. 

No caso da EEFM decorrer num mesmo dia/hora por PTT, poderia ser adoptado um modelo de 
funcionamento, por todos conhecido e eventualmente afixado em local visível, que 
contemplasse um regime de rotação por espaço, tal como acontece noutros Ciclos de ensino, o 
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 Segundo o “Código de Ética e Guia de Boas Práticas para a EF ” O Currículo de EF é um plano de estudos oferecido no horário 

escolar e desenvolvido de acordo com as orientações aprovadas pelo respectivo país” (EUPEA, 2002: 4).  
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 Actualmente, ao nível do Ministério da Educação, está prevista a reflexão dos PTT relativamente a esta questão na Ficha de 

Avaliação do Desempenho: Auto-Avaliação ponto 9) “Como avalia o seu contributo para a vida da escola e em particular a sua 

participação nos projectos e actividades previstos ao nível da escola/agrupamento e da turma (designadamente, no 1.º ciclo, na 
supervisão das actividades de enriquecimento curricular)? (…)” 
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 Coordenador de Escola do 1ºCEB 2009 como resposta à questão: “Existe articulação das AEC-AFD com o PTT (partilha de 

informação com os alunos, planeamento, condução, avaliação)?” 
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que, desde logo, representaria uma mais-valia ao nível da Programação das actividades do 
Programa. 

3. Para que a EEFM/ AEC-AFD possa decorrer em condições optimizadas, funcionando em 
espaços comuns e numa lógica de economia de material partilhado, há que esperar que o ME e 
a CMA, continuem a investir num melhor apetrechamento das escolas quer ao nível dos 
espaços, quer ao nível dos materiais, pois verificou-se que apenas 15,8% dos T/P da AEC-AFD 
admitiu que os espaços/materiais disponíveis para a leccionação da AEC-AFD eram 
completamente adequados.  

Quanto aos PTT, 12,7% referiu que “não existia nenhum espaço descoberto/exterior”, nas 
respectivas Escolas. Estamos, assim, perante a manifestação de uma percepção segundo a 
qual mais de um terço dos PTT (36,3%) deu a conhecer que os espaços existentes nas suas 
escolas para o ensino da EEFM ou eram completamente desadequados (12,7%) ou 
simplesmente desadequados (23,6%). Quanto aos espaços cobertos existentes nas escolas do 
1ºCEB do CA, para a leccionação da EEFM, 16,4% dos PTT afirmou a não existência de 
qualquer tipo de espaço coberto nas suas Escolas para a leccionação da EEFM. 

No que respeita aos materiais existentes, 23,7% dos PTT consideraram-nos deficitários, nas 
suas escolas, para o ensino-aprendizagem da EEFM quer por serem desadequados (16,4%) 
quer por serem completamente desadequados (7,3%). Por outro lado, apenas 15,8% dos T/P 
da AEC-AFD admitiram que os espaços/materiais disponíveis para a leccionação da AEC-AFD 
eram completamente adequados. 

De acordo com uma sugestão decorrente da experiência profissional de um T/P da AEC-AFD 
seria de extrema importância realizar um inventário do material existente nas escolas, quer para 
a leccionação da EEFM quer da AEC-AFD, com identificação daquele que, no termo do ano 
lectivo, se apresentasse carecendo de substituição, a fim de se poder planificar atempadamente 
as actividades para o ano lectivo seguinte. 

Outra questão importante a rever, se possível, já no próximo ano lectivo, seria a realização de 
um inventário do material existente nas escolas, no final do ano lectivo, quando já se poderá 
dar baixa do material que não está em condições, por desgaste de utilização, por exemplo, 
para que o mesmo possa ser reposto, antes do próximo ano lectivo ter o seu início. 
Poderia ser realizado um diagnóstico de necessidades que poderiam vir a ser 
progressivamente resolvidas que ao nível do material quer ao nível dos espaços… 
Deveria, inclusivamente, proceder-se a melhorias/arranjos nos espaços Cobertos e 
Descobertos para que se possa garantir um mínimo de qualidade das AEC AFD!

85
 

4. A formação específica dos PTT, no plano das normais exigências, em termos de 
conhecimentos, não se mostrou satisfatória, dando disso nota os 58,2% de PTT que admitiu 
que o seu nível de preparação para o ensino da EEFM poderia ter sido francamente melhor e 
9,1% deles classificou esses conhecimentos de “Muito fracos” e “Fracos” (49,1%). Logo, parece 
urgente repensar o plano de formação inicial e contínua dos PTT do 1ºCEB tendo em vista 
colmatar esta lacuna. 

5. Considerar os Agrupamentos de Escolas como entidades promotoras privilegiadas (Despacho 
n.º 14460/2008, alínea d), em detrimento de quaisquer outras soluções, nomeadamente porque 
aí se encontram os recursos pedagógicos e científicos que permitem salvaguardar a qualidade 
das práticas de formação oferecidas às crianças. Deste modo, os Professores de EF dos 
Agrupamentos Verticais poderiam ter, no seu horário, horas para coadjuvar o PTT na 
leccionação da EEFM, como, de resto, em anos lectivos anteriores, já existiam pequenos 
centros a funcionar desta forma, no CA: 
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“E, já numa lógica de enquadramento das escolas do 1ºCEB em Agrupamentos Verticais, 
algumas escolas que integravam Territórios Educativos de Intervenção Prioritária tiveram a 
colaboração de Professores de EF pertencentes às respectivas escolas do 2º e 3º ciclos.” 
(Tancoso: 2006). 

6. Fomentar um maior envolvimento entre o PTT e o T/P da AFD e os Departamentos 
curriculares de EF, tal como resultou perfeitamente identificado numa das entrevistas 
efectuadas: 

“Aqui está o busílis da questão… (…) Aqui no nosso Agrupamento, não há grande articulação… 
Há alguma articulação nos Jogos que se realizam no dia Mundial da criança…Em que nós 
vamos até lá…E mais nada… 
Com estas ideias novas, verifico que poderemos avançar para uma maior articulação, sei lá, por 
exemplo, as nossas crianças deslocarem-se até lá ou vice-versa… Poderiam dar-nos uma 
“dicas”… Indo ao encontro das nossas dificuldades… 
Nos Conselhos Pedagógicos verifico que a Professora de EF é extremamente dinâmica… 
Quando fala ficamos todos a “olhar” para as informações dadas acerca das actividades todas 
que estão programadas… Os resultados positivos obtidos nos Torneios externos à escola… Se 
calhar alargar estas actividades para o 1ºCEB … seria uma óptima ideia… 
Esta falta de articulação pode dever-se não tanto à falta de tempo mas, sobretudo, à falta de 
iniciativa… 
Há algumas coisas em que ainda falhamos, no entanto há que ver que estamos em 
Agrupamento há relativamente poucos anos…”

86
 

7. Conferir o necessário prestígio à EEFM, nas escolas do 1ºCEB, constituirá um dos primeiros 
passos e um dos objectivos primordiais a prosseguir, devendo ser formalmente considerada 
como um serviço público e gratuito, como está legalmente previsto, numa sociedade cada vez 
mais consumista e privatizada. Deveremos, assim, estimular o seu cumprimento junto do ME, 
dos Agrupamentos Verticais, das escolas do 1ºCEB, dos PTT e, principalmente, junto dos 
Pais/EE. 

Isto porque há que reconhecer e defender que a AFD é, efectivamente, uma AEC e a EEFM é 
uma actividade curricular, legalmente, obrigatória logo a partir do 1ºCEB. 

8. Com a EEFM é suposto haver ensino e aprendizagem, que efectivamente deve ser avaliada, 
observando-se, inclusivamente, que a classificação dos alunos do 1ºCEB, no CA, nesta área, 
aparece nas “fichas de notação qualitativa” no item de “Áreas Curriculares Disciplinares” 

(avaliação sumativa), no final de cada período escolar e entregue aos Pais/EE. Será que é 
realizada a avaliação diagnóstica e formativa? Como aparecerá, para todos os alunos, uma 
avaliação sumativa quando, na realidade, o que se depreende é que nem todos os PTT 
leccionam esta área?  

Sabendo-se que a evolução do processo educativo, no ensino básico, assume uma lógica de 
Ciclo, progredindo para o Ciclo imediato, o aluno que tenha adquirido os conhecimentos e 
desenvolvido as capacidades para cada Ciclo de ensino, não se percebe por que razão as 
preocupações sentidas quer pelo ME, quer pelos PTT quer pelos Pais/EE se encontrem 
centradas maioritáriamente no “Português” e na “Matemática”. Será que a avaliação externa 
corporizada pelas provas de aferição assim o justificam? – Então, dever-se-ia propor ao ME 
uma avaliação externa sobre o que se passa, ao nível da EEFM. 

Assim teriamos dados que nos permitiriam entender se os alunos adquiriram os conhecimentos 
e capacidades, deixando de haver tantas lacunas, ao nível dos Ciclos subsequentes.  

Bogdan, & Biklen referem que a mudança é uma coisa séria: 
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 Coordenador de Escola do 1ºCEB 2009, como resposta à questão: “Como é realizada a articulação do T/P da AEC-AFD com o 

Departamento Curricular de EF do Agrupamento da escola? (participação em reuniões, programação de actividades, avaliação…)” 
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“porque o objectivo é sempre o de melhorar a vida das pessoas. Mas é igualmente complicada 
porque as crenças, os estilos de vida e o comportamento podem estar em conflito”.  
Bogdan, & Biklen (1994, 265). 

9. Outra recomendação, não menos importante, poderia passar pela simples posição de se dar 
maior visibilidade a este estudo, no CA, o que, à guisa de exemplo, se poderia concretizar 
apresentando às escolas os resultados encontrados, uma vez que das notas de campo obtidas, 
ao longo da aplicação dos questionários, os PTT, lastimaram que, nas participações que 
tiveram em inúmeros estudos, acabavam, sempre, por não ter conhecimento dos resultados 
obtidos.  

Gimero (1995), a este propósito refere que: 

“O investigador vai à realidade para recolher dados e afasta-se depois para elaborar as 
conclusões que os professores não chegarão a conhecer. O professor é, por sua vez, reticente 

para com os que querem estudar a realidade” Gimero (1995: 176). 
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