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Resumo 

Este estudo pretende ser uma reflexão acerca do trabalho realizado na Escola 

Secundária Pedro Nunes. Nesta escola foram identificadas divergências entre os 

critérios de classificação anteriormente em vigor e as normas de referência dos PNEF, 

dado que os critérios de classificação da disciplina não estavam estabelecidos de 

forma objetiva e não tinham como referência os níveis de desempenho Introdutório, 

Elementar e Avançado. Foi então analisado o conhecimento dos alunos e a opinião 

dos professores acerca desses mesmos critérios. Verificámos que os alunos não 

identificavam os critérios de classificação e a maioria dos professores demonstrava 

uma necessidade de mudança nos mesmos. Face a estes resultados foi apresentada 

uma proposta de alteração aos critérios de classificação e, posteriormente, foram 

comparadas as classificações finais dos alunos utilizando os dois protocolos de 

avaliação sumativa.  

Concluiu-se existirem diferenças significativas nas classificações. Seis anos após a 

apresentação da referida proposta verificámos se esta se mantinha, se tinha sofrido 

alterações percebendo os motivos que as geraram, e procurámos determinar a sua 

importância para o grupo disciplinar. Segundo os professores, a proposta resultou num 

contributo bastante positivo para a prática da Educação Física na escola, tendo sofrido 

pequenos ajustes para melhor se adequar aos seus alunos.  

Palavras-chave: Educação Física; PNEF; normas de referência; avaliação; 

classificação; critérios. 
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Abstract 

This study intends to be a reflection about the work carried out at Escola Secundária 

Pedro Nunes, where differences were identified between the classification criteria 

previously operative and the PNEF’s reference standards, since the classification 

criteria of the class were not established objectively and did not have as reference the 

performance levels: Introductory, Elementar and Advance. The students’ knowledge on 

the matter and the teachers’ opinions were then analyzed. We have noticed that 

students did not identify the classifications criteria and that the majority of teachers has 

a need for change as far as these criteria are concerned. Taking into consideration 

these results, a proposal was presented amending these classification criteria and, 

afterwards,  the students’ final grades were compared using the two protocols of 

summative evaluation. 

It was concluded that there are no significant differences in the classification. Six years 

after the presentation of this proposal we checked if the latter was maintained or if it 

had changed and tried to realizeits reasons in order to determine its importance for the 

disciplinary group. According to the teachers, the proposal resulted in a very positive 

contribution to the Physical Education practice at school and has undergone minor 

adjustments to best suit the students.  

Keywords: Physical Education, PNEF, reference standards, evaluation, Classification, 

criteria. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho surge no âmbito do Mestrado em Ensino da Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundários e pretende refletir uma análise crítica e reflexiva sobre 

os trabalhos efetuados no Seminário e área 2 do Estágio Pedagógico da Licenciatura 

em Ciências do Desporto – Ramo Educação Física e Desporto Escolar, realizados no 

ano letivo 2007-2008. 

No início do nosso estágio Pedagógico, na Escola Secundária Pedro Nunes, fomos 

confrontadas com alguns problemas relativos aos critérios de classificação da 

disciplina de Educação Física. Esta situação condicionava o processo de 

planeamento, uma vez que a avaliação não tinha como referência os níveis de 

desempenho (Introdutório, Elementar e Avançado), explicitados nos Programas 

Nacionais de Educação Física, afastando-se, nitidamente, das referências para o 

sucesso expressas no referido documento orientador. Acresce ainda o facto de os 

critérios de classificação da disciplina adotados pela escola não estarem claramente 

estabelecidos, de forma objetiva, pondo em causa a fiabilidade interindividual e 

dificultando a aferição de critérios. 

Face ao problema identificado, e considerando que alguns professores do grupo 

manifestaram interesse na alteração dos critérios de classificação em vigor, julgámos 

que seria oportuno e pertinente fazer um trabalho de investigação neste domínio, 

dando, desta forma, o nosso contributo para a mudança no que concerne ao 

desenvolvimento e aferição das práticas no âmbito da avaliação. 

À medida que avançarmos no trabalho, apresentaremos mais pormenorizadamente o 

problema detetado, contextualizando-o e explicitando a sua pertinência, e colocando 

posteriormente as questões de investigação e objetivos do estudo. Exporemos depois 

os quadros teóricos referenciais em que fundamentámos o desenvolvimento do 

estudo. Explicitaremos ainda a metodologia, assinalando as várias fases de trabalho e 

todos os instrumentos utilizados na recolha de dados, assim como as estratégias que 

adotámos para o seu tratamento. O capítulo seguinte será constituído pela 

apresentação, análise e discussão dos resultados. Finalmente, será realizada uma 

reflexão final, onde serão confrontados os dados trabalhados e os resultados deles 

decorrentes com os quadros teóricos e a minha experiência profissional. 
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1. APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

No ano letivo 2007-2008, iniciámos o nosso estágio pedagógico na Escola Secundária 

Pedro Nunes. O trabalho de estágio começou no início de setembro, apesar de já nos 

termos deslocado à escola nos meses anteriores para conhecer os espaços e alguns 

dos professores, nomeadamente a professora Josefina Cruz, que seria a nossa 

orientadora de escola. Tendo esta escola características específicas, que 

naturalmente a diferenciam de todas as outras, será apresentada no próximo capítulo 

uma breve apresentação geográfica e demográfica desta escola, uma vez que se 

revela fundamental para contextualizar o problema que deu pertinência ao nosso 

estudo.  

 

1.1.1 A ESCOLA 

A Escola Secundária Pedro Nunes encontra-se localizada na Freguesia de Santa 

Isabel, implantada numa artéria de grande importância viária, a Avenida Álvares 

Cabral, que liga a zona ocidental da cidade ao seu centro histórico. A escola é cercada 

pelas Freguesias de São Mamede, Lapa e Santo Condestável. A escola está rodeada 

de património importante, a nível histórico e cultural, e também a nível de 

infraestruturas de lazer e bem-estar, como é o caso do Jardim da Estrela. 

O centro da cidade tem revelado uma tendência acentuada para o envelhecimento e a 

desertificação, o que se tem sentido também na área de influência da escola, apesar 

da renovação e da reabilitação urbana que se tem feito sentir, nos últimos anos. 

Esta é uma zona essencialmente residencial, em que o nível socioeconómico das 

famílias dos jovens que frequentam a escola é tão heterogéneo quanto o da área em 

que esta está inserida, com uma acentuação dos meios familiares de nível médio de 

recursos.  

O edifício da Escola Secundária de Pedro Nunes é formado por quatro grandes corpos 

sem comunicação entre si. O corpo central tem a fachada sobre a Avenida Álvares 

Cabral e os dois corpos laterais, bastante recuados, abrem-se para grandes e amplos 

espaços a norte, servindo estes de zonas de lazer e de circulação. Os espaços 

destinados à prática da Educação Física situavam-se no edifício central, onde se 
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encontra o ginásio de Ginástica, no edifício posterior, onde se situa o pavilhão 

polidesportivo, e no espaço exterior, onde se situam dois campos de jogos. 

O corpo docente da escola, no ano letivo 2007-2008, era constituído por 140 

professores e 1202 alunos, distribuídos por 17 turmas do 3ºciclo e 27 turmas do 

secundário. O departamento de Educação Física era constituído por 11 professores e 

3 estagiárias. Nos serviços administrativos da escola trabalhavam 10 funcionários do 

quadro da escola, desempenhando um deles o cargo de chefia. A escola tinha ainda 

32 Auxiliares de Ação Educativa, 3 técnicos e 1 segurança. 

Quando regressámos à escola, seis anos depois, deparámo-nos com bastantes 

alterações essencialmente no espaço físico, uma vez que no ano de 2009 a escola foi 

intervencionada pela empresa Parque Escolar. A escola sofreu bastantes 

modificações, contudo, manteve os quatro edifícios principais, apesar destes terem 

sido completamente renovados e alterados. No que respeita aos espaços destinados à 

prática de Educação Física, existem ainda 4 espaços disponíveis, mantendo-se o 

antigo pavilhão polidesportivo, agora transformado em ginásio de Ginástica. Todos os 

restantes são espaços novos, tendo sido construído um novo pavilhão e dois espaços 

no exterior, à semelhança do que se verificava anteriormente.  

Segundo informações cedidas pelos professores, a escola tem atualmente 1200 

alunos, dos quais 360 são do 3ºciclo e 840 são do secundário. O departamento de 

Educação Física é constituído por 9 professores e, neste momento, a escola já não 

possui núcleo de estágio de Educação Física.  

 

1.2 PROBLEMA 

Ao iniciarmos o estágio pedagógico na Escola Secundária Pedro Nunes ficámos a 

conhecer o modo de funcionamento do grupo disciplinar assim como os documentos 

orientadores da escola e, particularmente, da disciplina. Apercebemo-nos então que 

os critérios de classificação de Educação Física se distanciavam consideravelmente 

das normas de referência enunciadas nos Programas Nacionais de Educação Física 

(2001), adiante designados por PNEF.  

Os PNEF explicitam aquilo que deveriam ser as referências para o sucesso na 

disciplina nas diversas escolas do país. Contudo, nem sempre as escolas têm as 

condições de que necessitam para as concretizar, tal como constatámos na Escola 
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Secundária Pedro Nunes, onde os critérios de classificação da disciplina de Educação 

Física sofreram várias alterações ao longo do tempo, procurando adaptar-se às novas 

exigências educativas no campo da avaliação.  

Ao analisarmos os critérios da escola, verificámos que tinham alguns pontos comuns 

com as referências de sucesso dos PNEF, contemplando as três áreas de avaliação: 

Atividades Físicas e Desportivas, Aptidão Física e Conhecimentos. No entanto, a 

avaliação da área das Atividades Físicas e Desportivas não contemplava os níveis 

Introdutório, Elementar e Avançado, conforme as orientações dos programas. A 

avaliação desta área era realizada atribuindo a cada matéria uma classificação de 1 a 

5, ou de 0 a 20, no caso do ensino básico ou secundário, respetivamente. Este 

sistema não permitia uma avaliação rigorosa dos alunos, uma vez que não estavam 

definidos critérios que permitissem referenciar os desempenhos dos alunos para a 

obtenção de uma determinada classificação, ficando assim ao critério de cada 

professor. Estes critérios condicionavam de forma significativa o planeamento, uma 

vez que não tinham articulação com o currículo. Para além disso, como cada professor 

utilizava os critérios de avaliação que considerava pertinentes, a análise e discussão 

em grupo das fragilidades ao nível do desenvolvimento da Educação Física na escola 

ficavam irremediavelmente comprometidas. 

O facto de os critérios de classificação das escolas se afastarem consideravelmente 

das normas de referência dos PNEF, contribui também para o distanciamento entre as 

várias escolas do país, comprometendo um dos objetivos dos PNEF: funcionar como 

instrumento de coerência entre escolas. As conclusões do VI Congresso Nacional de 

Educação Física enunciam precisamente a necessidade das normas de referência 

para o sucesso dos PNEF serem adotadas pelas várias escolas:  

(…) realçou-se ainda a importância das escolas seguirem as Normas de 

Referência para o Sucesso dos Alunos em EF, que integram as novas versões dos 

Programas Oficiais de EF, e que devem ser aplicadas no final de cada ciclo de 

ensino. Neste sentido, a cobertura das competências terminais de ciclo, por cada 

escola, foi salientada como um aspeto também prioritário.  

Conclusões do VI Congresso Nacional de Educação Física 

Ao apresentarmos o problema ao Departamento de Educação Física, concluímos que 

era do interesse de todos promover a aproximação dos critérios de classificação às 

referências para o sucesso dos PNEF. Decidimos assim apresentar uma proposta de 
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alteração aos critérios de classificação que tivesse em conta as características da 

população escolar e respeitasse os princípios subjacentes às referências defendidas 

pelos Programas.  

Segundo Barbosa e Alaiz (1994), a informação transmitida aos alunos é muitas vezes 

insuficiente, desconhecendo estes os critérios a partir dos quais são avaliados. Os 

autores referem ainda que os critérios definidos pela escola nem sempre são 

efetivamente utilizados pelos professores. Pretendemos assim averiguar se a 

realidade da nossa escola seria semelhante e contribuir para a alteração da mesma, 

caso o problema se verificasse. 

A importância da integração do aluno no processo de avaliação foi já constatada por 

diversos autores (e.g. ARG, 1999, 2002; Araújo, 2002; Fernandes, 2005; Harlen,2006), 

constituindo, inclusivamente, uma característica saliente da legislação em vigor sobre 

avaliação das aprendizagens. O Assessment Reform Group [ARG] (2002) refere que 

diversos estudos demonstraram já que o envolvimento dos alunos na avaliação, o 

fornecimento de feedbacks acerca do seu desempenho e sobre todas as questões 

relacionadas com a avaliação contribuem, de forma decisiva, para a redução dos 

resultados negativos e aumento dos resultados positivos. Foi com esta preocupação 

que nos propusemos levar a cabo este estudo, procurando contribuir para o aumento 

da participação dos alunos no processo de avaliação e, consequentemente, no 

processo de aprendizagem. Neste sentido, diversos autores sugerem ainda que a 

definição de critérios de classificação claros é fundamental para a aprendizagem dos 

alunos, mas também para a regulação das práticas avaliativas dos professores 

(Barbosa e Alaiz, 1994). 

Como refere ARG (1999), para se verificar uma aprendizagem efetiva, os alunos terão 

de perceber o que estão a procurar alcançar. Pacheco (2002) refere mesmo que a 

falta de clarificação dos critérios poderá ser responsável, em grande parte, pelo 

insucesso dos alunos. O mesmo autor acrescenta ainda que só será possível avaliar 

de forma rigorosa e objetiva e, simultaneamente, valorizar a dimensão formadora da 

avaliação, se estiverem estabelecidas formas justas de julgar o que os alunos fazem 

no interior da escola. 

Sistematizando o que temos vindo a enunciar, poder-se-á admitir que apenas 

podemos considerar como avaliação construtiva quando estamos perante um currículo 

também ele construtivo, ou seja, quando os processos de ensino-aprendizagem são 

organizados obedecendo a critérios de qualidade e permitindo que as aprendizagens 
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sejam ativas, significativas, integradoras e funcionais (Alonso, 2002). A importância 

que a definição clara dos critérios de classificação assume no processo ensino-

aprendizagem é também uma das preocupações do estudo a que nos propusemos.  

  

1.3 QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO E OBJETIVOS 

Após identificarmos os problemas acima mencionados, colocámos as seguintes 

questões de investigação:  

 Os alunos da Escola Secundária Pedro Nunes conhecem os critérios de 

classificação da disciplina de Educação Física? 

 Os professores de Educação Física da escola concordam com os atuais 

critérios de classificação da disciplina? 

  Existem diferenças significativas entre as classificações obtidas pelos alunos 

na disciplina de Educação Física, no 3º ciclo de escolaridade, utilizando como 

referência os critérios de classificação existentes na escola e os critérios 

posteriormente estabelecidos? 

Seis anos após a elaboração da proposta de alteração aos critérios de classificação, 

ao regressarmos novamente à escola, colocámo-nos perante as seguintes questões: 

 Será que a  proposta de critérios de classificação que deixámos na escola no 

ano letivo 2007/2008 ainda está ainda vigor? 

 Será que esses critérios de classificação se mantêm ou sofreram alterações? 

 Se sofreram alterações quais foram as razões que as motivaram?  

 Qual foi a importância que a nossa proposta de critérios de classificação trouxe 

para o grupo disciplinar? 

Perante estas questões, definimos assim os seguintes objetivos para o nosso estudo: 

 Determinar o grau de conhecimento dos alunos sobre os critérios de 

classificação a que são sujeitos; 

 Verificar a opinião dos professores sobre o protocolo de avaliação existente na 

escola; 

 Determinar a perceção dos professores sobre a necessidade de alteração dos 

critérios de classificação sumativa. 
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 Elaborar, com base na recolha e análise de informações pertinentes, uma 

proposta critérios de classificação que: 

o Respeitasse os princípios enunciados nas normas de referência para o 

sucesso dos PNEF e, simultaneamente, estivesse adaptada ao nível 

dos alunos da escola; 

o Se encontrasse adequada às necessidades dos alunos; 

o Estabelecesse os critérios de classificação de forma clara, promovendo 

uma uniformização de critérios entre os vários professores da escola, 

sendo percetível por parte dos alunos; 

 Verificar as diferenças existentes nas classificações finais dos alunos 

utilizando os dois protocolos de avaliação sumativa (o protocolo até então em 

vigor na escola e a proposta de avaliação, entretanto, construída).  

 Seis anos após a introdução da proposta de alteração aos critérios de 

classificação: 

o verificar se esta se mantém;  

o verificar se foram introduzidas alterações, percebendo os motivos que 

as geraram; 

o determinar a importância da nossa proposta para o grupo disciplinar. 

No desenvolvimento deste trabalho foi adotada uma perspetiva construtivista da 

avaliação, que apresenta a aprendizagem como um processo ativo de construção 

individual, mas apoiado pelas interações sociais. Os alunos são assim sujeitos ativos e 

o objetivo da aprendizagem é promover o desenvolvimento de competências. Segundo 

esta perspetiva, a avaliação é um meio privilegiado de promover o sucesso escolar 

dos alunos, assumindo essencialmente uma função formativa. Desta forma, é 

fundamental a diversificação de estratégias, instrumentos e intervenientes 

(competências), permitindo aos alunos a demonstração do que podem e sabem fazer 

(Araújo, 2002). 
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2. QUADROS TEÓRICOS DE REFERÊNCIA 

A qualidade do processo ensino-aprendizagem nas escolas portuguesas está 

intimamente relacionada com as condições proporcionadas aos profissionais para 

desenvolverem um trabalho coerente e eficaz. A avaliação surge com o objetivo de 

regular a qualidade do processo ensino-aprendizagem, contribuindo para o seu 

aperfeiçoamento, procurando que os alunos alcancem o sucesso na disciplina. A 

avaliação tem dois grandes propósitos: por um lado, promover a aprendizagem e, por 

outro lado, averiguar as aprendizagens entretanto desenvolvidas, tomando por 

referência os objetivos de aprendizagem (Harlen, 2005, 2006; Swaffield, 2011). Estas 

autoras consideram que estes dois propósitos são essenciais para assegurar a 

validade da ação educativa. No mesmo sentido, Allal (1986) refere ainda que a 

avaliação tem como finalidade pedagógica a individualização dos modos de ação e de 

interação pedagógicas, a fim de assegurar que o máximo de alunos possa concretizar 

os objetivos essenciais do programa de formação.  

Na análise efetuada por Harlen (2006) ao processo que designa como “avaliação para 

a aprendizagem”, o aluno é considerado um elemento central de todo o processo. A 

autora considera a avaliação como um ciclo de diversos eventos. Desta forma, o 

professor reúne um conjunto de evidências durante uma determinada atividade e 

interpreta-as em conformidade com os objetivos da sessão para decidir posteriormente 

qual o patamar mais apropriado para a sessão seguinte. Esta interpretação é realizada 

com base em critérios de referência, assegurando assim que todos os desempenhos 

dos alunos são comparados com o mesmo critério. Segundo Carrasco apud Araújo 

(2002), o papel dinâmico e interveniente do aluno na avaliação conduz a um 

enriquecimento da própria avaliação. Compreende-se então, que é fundamental que o 

aluno receba informação acerca do modo como está a aprender, podendo agir no 

sentido de potenciar as suas aprendizagens. 

Quando definimos que avaliar é decidir na base de um juízo de valor, formulado sobre 

um processo de recolha de dados, em função de critérios bem definidos (Pacheco, 

1996), percebemos que, para tornar coerentes as práticas de avaliação dos 

professores, é fundamental o estabelecimento de critérios de classificação. Tal como é 

referido nos PNEF: 

A disparidade de condições de trabalho em cada escola é seguramente um 

dos fatores que mais tem contribuído para a dificuldade sentida pelos 
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profissionais em dar às questões da avaliação um caráter mais adequado 

às exigências que a disciplina coloca.  

PNEF, 2001, pp 28.  

Neste sentido, na impossibilidade de aplicar um currículo idêntico em todas as 

escolas, apresenta-se como desejável encontrar “um patamar no qual se possam 

inserir todos os alunos, que demonstrem possuir as competências essenciais 

promovidas por esta área disciplinar” (PNEF, 2001, p.28), ou seja, definir “um limite a 

partir do qual, em qualquer escola, se considera que o aluno deve ter sucesso em 

Educação Física” (PNEF, 2001, p.28). Com este objetivo os PNEF definem as 

referências para o sucesso em Educação Física para o final de cada ciclo de 

escolaridade, com objetivo de tornar “mais claras e visíveis (e coerentes) as condições 

genéricas de obtenção, na disciplina de Educação Física, do nível 3 no ensino básico 

ou classificação de 10 valores no ensino secundário” (PNEF, 2001, p.29).  

A avaliação tem atualmente um lugar preponderante em qualquer operação de 

planeamento sistemático nos mais diversos domínios, pois a definição de metas ou 

objetivos a atingir é fundamental em qualquer planeamento. Para toda a operação 

planeada ser bem conseguida importa, por um lado, avaliar se está a decorrer como 

previsto e, por outro lado, verificar se os resultados obtidos são os pretendidos. Neste 

sentido, é fundamental que ao longo do percurso se verifique se estão a ser cometidos 

erros ou desvios que vão impedir que se obtenha o produto desejado, o que, caso não 

se verifique pode conduzir ao insucesso final. Pelo contrário, a avaliação ao longo do 

trajeto a percorrer permite introduzir correções ou estratégias alternativas 

reconduzindo o projeto ao percurso definido (Ribeiro, 1991).  

Segundo Stufflebeam apud Ribeiro (1991), a avaliação em educação é o processo que 

permite identificar, delimitar, obter e procurar todas as informações úteis que 

conduzem a um julgamento, uma escolha e uma decisão entre as diversas alternativas 

possíveis em relação aos objetivos proposto. Neste sentido, para desempenhar a sua 

função deve sempre preceder a tomada de decisões. A avaliação é assim “uma 

recolha sistemática de informação sobre a qual se possa formular um juízo de valor 

que facilite a tomada de decisões” (Peralta, 2002, p.27), tendo como finalidades a 

orientação, a regulação e a certificação.  

A avaliação, enquanto elemento integrante e regulador das práticas pedagógicas, não 

deve ser entendida apenas como forma de atribuir uma classificação no final de uma 
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sequência de aprendizagem. Apesar de existirem ainda profissionais do ensino que 

reduzem a avaliação a um mero momento classificativo, esta possui outros objetivos 

que vão muito além da classificação e que revelam um contributo bastante superior 

para a aprendizagem (Fernandes, 2002). As “tarefas avaliativas” surgem quando se 

pretende saber o que os alunos estão aptos a aprender, se os alunos caminham na 

direção dos objetivos definidos ou quando é necessário avaliar o grau de realização 

dos objetivos. Poder-se-á assim entender o processo avaliativo como o que nos 

permite recolher e interpretar informações para tomar decisões (Carvalho, 1994). 

Neste sentido, poderemos identificar três tipos de informações diferentes que estão na 

origem de decisões com propósitos distintos: quando queremos saber o que os alunos 

podem aprender; quando recolhemos informações que permitem perceber a forma 

como os alunos estão a aprender; quando está em causa uma decisão de 

classificação dos alunos em função do grau de consecução dos objetivos. 

Encontramo-nos, assim, perante as diferentes funções da avaliação: orientadora, 

reguladora e certificadora (Cardinet, 1986; Carvalho, 1994; Araújo, 2007). A avaliação 

assume diferentes funções dependendo do momento de formação em que ocorrem: 

antes, durante ou depois da ação de formação. Assim sendo, antes da ação de 

formação realiza-se a Avaliação Inicial, onde se pretende identificar as dificuldades 

dos alunos e perceber as suas possibilidades. A avaliação inicial tem assim como 

principais objetivos diagnosticar as dificuldades e limitações dos alunos face às 

aprendizagens previstas e prognosticar o seu desenvolvimento, procurando perceber 

quais as aprendizagens que poderão vir a realizar, quais as suas possibilidades de 

desenvolvimento e quais as dificuldades que poderão enfrentar. A função da avaliação 

inicial será, assim, orientar e adaptar o processo de ensino-aprendizagem. Durante o 

desenvolvimento da aprendizagem a Avaliação é formativa e progressiva, tendo como 

função regular o processo educativo, no sentido de o melhorar, adaptar ou continuar 

as decisões tomadas anteriormente, facilitando a aprendizagem (Carvalho, 1994). 

Segundo Harlen (2006), a avaliação formativa pode ser criterial, mas também 

normativa, uma vez que se pretende verificar as dificuldades dos alunos, promovendo 

os ajustamentos necessários para que estes possam progredir na aprendizagem. 

Sendo assim, a avaliação formativa poderá ter a sua vertente normativa, comparando 

o comportamento do aluno com outros que ele demonstrou anteriormente e 

verificando, através dessa comparação, a sua evolução, mas sempre numa perspetiva 

pró-ativa (Stufflebeam & Shinkfield, 2007).  

Depois do percurso de formação a Avaliação é Sumativa, ou seja, revela-se 

necessário verificar se os resultados foram ou não alcançados, atribuindo uma 
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classificação (Carvalho, 1994; Araújo, 2007). As informações recolhidas durante o 

processo de avaliação não permitem detetar todas as dificuldades do aluno durante a 

aprendizagem pelo que é necessário um retorno aos objetivos não atingidos, 

assumindo esta avaliação uma natureza retroativa (Allal, 1986; Stufflebeam & 

Shinkfield, 2007). Neste contexto, Harlen (2006) refere que a avaliação sumativa 

pressupõe a comparação entre as competências do aluno e os critérios previamente 

definidos. Sendo assim, a avaliação sumativa só pode se entendida num quadro de 

referências criterial. 

Para a realização deste estudo foram abordadas essencialmente questões associadas 

à avaliação sumativa, uma vez que o objetivo final do trabalho seria a elaboração de 

uma proposta de critérios de classificação para a disciplina de Educação Física na 

Escola Secundária Pedro Nunes e posterior comparação com os critérios até então em 

vigor na escola. Neste contexto revela-se pertinente definir avaliação sumativa. 

Segundo Ribeiro (1991), a avaliação sumativa pretende ajuizar do processo realizado 

pelo alunos no final de uma unidade de aprendizagem, no sentido de aferir resultados 

já recolhidos por avaliações de tipo formativo e obter indicadores que permitam 

aperfeiçoar a processo de ensino. Também Harlen (2007) refere que “to evaluate the 

components of an assessment system it is necessary to decide the criteria against 

which they are judged” (Harlen, 2007, p.18). 

Desta forma, poderemos assumir que a avaliação sumativa corresponde a um balanço 

final relativamente a um todo sobre o qual só haviam sido feitos juízos parcelares. Esta 

avaliação revela-se pertinente no final da aprendizagem e tem em conta os objetivos 

terminais de integração que, uma vez atingidos, certificam o progresso do aluno. A 

avaliação sumativa permite assim aferir resultados de aprendizagem, ajustando 

decisões resultantes das informações recolhidas através da avaliação formativa 

(Ribeiro, 1991).  

Quer a recolha de informação, quer a sua interpretação devem fazer-se numa 

perspetiva criterial, ou seja, com referência a critérios, e não numa perspetiva 

normativa. Torna-se assim fundamental clarificar os conceitos de norma e critério. 

Segundo Baumgartner et al (2003), o critério verifica o comportamento/performance de 

cada um dos indivíduos relacionando-o e apreciando-o em relação a um 

comportamento/performance pré-determinado (dicotómica), enquanto a norma 

compara o comportamento/performance de cada indivíduo em relação aos demais 

quando se torna necessário selecionar e/ou discriminar.  
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A explicitação de objetivos e critérios constitui um momento fundamental do processo 

ensino-aprendizagem e, consequentemente, do processo avaliativo, pois permite 

clarificar a situação de aprendizagem com que o aluno se irá deparar, os 

comportamentos que dele se esperam, bem como os indicadores de sucesso. Fazer 

avaliação criterial significa então que o aluno é confrontado com a sua própria 

progressão na aprendizagem e não por comparação com a aprendizagem do seu 

colega ou grupo. Por outro lado, a interpretação normativa, ainda que útil quando se 

trata de seriar os alunos, não informa com rigor sobre as aprendizagens realizadas. 

Neste sentido, uma avaliação normativa pode ter como consequência considerar bom 

um aluno médio, inserido numa turma com fraco aproveitamento, e mau um aluno 

igualmente médio, inserido numa turma com bom aproveitamento.  

Do ponto de vista normativo, tem-se como referência o grupo e é em comparação com 

o seu desempenho médio que se mede o desempenho de cada aluno. Considera-se 

então normal que uma parte dos alunos se situa claramente acima ou abaixo da média 

do grupo. Numa perspetiva criterial o desempenho do aluno é analisado por referência 

a critérios, sendo apreciadas as aprendizagens efetivamente realizadas pelo aluno em 

relação às finalidades consideradas e aos objetivos orientadores da ação.  

A avaliação normativa e criterial diferem essencialmente quanto às suas finalidades. 

No primeiro caso, existe uma intenção clara em hierarquizar, comparando os alunos 

entre si. No segundo caso, considera-se o aluno como um ser singular e procura-se 

observar e analisar os processos individuais de aprendizagem, tornando-o consciente 

do que se lhe pede. A informação recolhida durante uma avaliação normativa é 

utilizada, tendo como objetivo selecionar. Durante uma avaliação criterial, a 

informação é recolhida para reorganizar o ensino e a aprendizagem num processo 

interativo, permitindo a atribuição a cada aluno de níveis que traduzam o domínio dos 

objetivos. Numa avaliação normativa o diagnóstico é realizado para identificar os 

alunos que necessitam de medidas de apoio para atingir o sucesso. Pelo contrário, 

numa avaliação criterial o diagnóstico procura identificar pontos fortes e fracos de cada 

aluno, potencializando-os na conceção das medidas de apoio.  

Conclui-se assim que numa avaliação normativa os alunos sentem-se em competição 

entre si, enquanto numa avaliação criterial a competição do aluno é consigo próprio, 

possibilitando uma progressão conjunta de todos os alunos (Barbosa e Alaiz, 1994). 

Na perspetiva da avaliação criterial surgem as normas de referência para o sucesso 

em Educação Física, definidas nos Programas Nacionais da disciplina. Considerando 

as diferentes condições de trabalho existentes nas várias escolas do país, torna-se 



Universidade de Lisboa – Faculdade de Motricidade Humana 
 

14 

 

complexo definir critérios que uniformizem totalmente a avaliação dos diferentes 

alunos. Assim, os programas definem como essencial “a possibilidade de adaptação 

às situações concretas, quer humanas quer materiais, das diferentes escolas” (PNEF, 

2001, p.36). Considerando que não é possível assegurar o mesmo currículo para 

todos “é todavia desejável que se procure determinar um patamar no qual se possam 

inserir todos os alunos que demonstrem possuir as competências essenciais 

promovidas por esta área disciplinar” (PNEF, 2001, p.36), ou seja, torna-se necessário 

definir o limite a partir do qual se considera que o aluno poderá ter sucesso em 

Educação Física (PNEF, 2001). 

A aplicação das normas de referência pressupõe o respeito de vários princípios. Estas 

pretendem ser inclusivas, positivas, ecléticas e multilaterais. Neste sentido, pretende-

se que os alunos sejam avaliados tendo em conta as suas diferentes capacidades, 

considerando-se como fundamental “assegurar o princípio de ajustamento do 

programa ao estádio de desenvolvimento dos alunos” de forma a “proporcionar o 

equilíbrio e potenciar os pontos fortes dos alunos, garantindo que para todos se 

encontra a sua mais-valia” (PNEF, 2001, p.37). Para tal, a classificação de cada aluno 

resulta da avaliação das suas melhores matérias. Contudo, para garantir o ecletismo e 

multilateralidade do currículo, a avaliação deve abranger as três grandes áreas de 

extensão da Educação Física (Atividades Físicas, Aptidão Física e Conhecimentos), 

sendo que dentro da primeira – Atividades Físicas – as matérias serão selecionadas 

de forma a contemplarem as sete categorias definidas: categoria A – jogos; categoria 

B – Futebol, Andebol, Basquetebol, Voleibol; categoria C – Ginástica de Solo e 

Ginástica de Aparelhos; categoria D – Atletismo; categoria E – Patinagem; categoria F 

– Dança; categoria G – outras (PNEF, 2001). 

Este modelo implica assim que todos os alunos estejam sujeitos aos mesmos critérios 

de avaliação ao longo dos anos nas várias matérias, contudo, as matérias 

selecionadas para aferir o sucesso na disciplina serão diferentes de aluno para aluno 

(PNEF, 2001). 
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3. METODOLOGIA 

3.1 DESENHO DA PESQUISA 

No início do nosso estágio pedagógico na Escola Secundária Pedro Nunes, ao sermos 

confrontados com os vários documentos orientadores da disciplina de Educação 

Física, entre eles os critérios de classificação, verificámos que estes últimos não 

estavam concordantes com as normas de referência descritas nos PNEF. Após 

algumas conversas informais com vários professores do grupo disciplinar, 

apercebemo-nos que existia algum desacordo no que respeita à definição destes 

critérios. Neste sentido, considerámos que poderia ser relevante para a escola 

realizarmos um estudo nesta matéria. Assim, delineámos o projeto do nosso estudo, 

com o objetivo de analisar a necessidade de alterações aos critérios de classificação 

na disciplina de Educação Física e, posteriormente, caso essa necessidade de 

verificasse, elaborar uma proposta de critérios de classificação que respeitasse as 

referências para o sucesso identificadas nos PNEF e que, simultaneamente, fosse 

adequada à população escolar.  

Desenvolvemos então o nosso estudo ao longo de cinco etapas. A primeira etapa 

consistia na aplicação de questionários aos alunos de 6 turmas do 7º ao 9º ano de 

escolaridade (2 turmas de cada ano) e na realização de entrevistas aos 11 professores 

de Educação Física da Escola. Nesta fase, pretendíamos verificar, por um lado, o 

conhecimento dos critérios de classificação por parte dos alunos e, por outro lado, a 

perceção da sua funcionalidade/operacionalidade por parte dos professores. 

Na segunda etapa, foram realizadas observações das mesmas 6 turmas, com o intuito 

de averiguar o nível geral dos alunos da escola. Para isso, observámos os alunos em 

prática em diferentes matérias – Ginástica de Solo, Atletismo, Basquetebol e Voleibol 

– seguindo as fichas de observação previamente elaboradas, de forma a integrar os 

alunos nos vários níveis de desempenho: introdutório, elementar e avançado. 

A terceira etapa, consistiu na análise de todos os dados recolhidos de forma a elaborar 

uma proposta de critérios de classificação que respeitasse os princípios inerentes às 

normas de referência para o sucesso expressas nos PNEF e estivesse adequada ao 

nível geral dos alunos da escola. 
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 Na quarta etapa, realizámos novas observações, desta vez em duas turmas do 9º ano 

de escolaridade, para posteriormente avaliar esses mesmos alunos através dos 

critérios de classificação por nós definidos. 

 Finalmente, na quinta etapa, efetuámos o tratamento dos dados resultantes destas 

últimas observações, onde procedemos à comparação entre a classificação atribuída 

com base na proposta de critérios de classificação por nós elaborada e a classificação 

atribuída pelo professor da turma através dos anteriores critérios de classificação da 

escola.  

Numa nova fase deste estudo, seis anos após a elaboração da proposta de alteração 

aos critérios de classificação, incluímos uma sexta etapa, onde foram realizadas novas 

entrevistas aos professores da escola, de forma a perceber qual a importância das 

alterações sugeridas, se os novos critérios eram ainda utilizados pelos professores da 

escola e ainda se houve modificações à proposta que deixamos na escola.  

A figura seguinte pretende esquematizar as várias fases do estudo que acabei de 

referir.  
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2º Fase (6 anos depois) 
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Figura 1 

Figura 1: Desenho da pesquisa 

 

3.2 AMOSTRA 

A amostra era constituída por 130 alunos, de 6 turmas, da Escola Secundária Pedro 

Nunes, duas de cada ano de escolaridade, do 7º ao 9º ano, e 11 professores de 

Educação Física da mesma escola. 

Etapa 1 

Questionários alunos 

Entrevistas professores 

Tratamento dos dados últimas 

observações 

Novas observações 

(9º ano) 

 

Observações 6 turmas 

 

Análise dos dados 

Etapa 2 

Verificar conhecimento 
critérios 

Perceção 
funcionalidade/ 

operacionalidade 

 
Averiguar nível dos 

alunos 

Etapa 3 

Etapa 4 Etapa 5 

Proposta de 
alteração aos 
critérios de 

classificação 

Comparar classificações: critérios 
anteriores e nova proposta 

Novas 

entrevistas 

professores 

Perceber importância das 
alterações propostas e utilização e 

modificações efetuadas aos 
critérios propostos 

Simular classificação com nova 
proposta 

Etapa 6 



Universidade de Lisboa – Faculdade de Motricidade Humana 
 

18 

 

 

Tabela 1: Caracterização da amostra 

Ano de 

escolaridade 
Raparigas Rapazes 

7º ano 27 22 

8º ano 24 17 

9ºano 21 19 

Total 
72 58 

130 

Como se pretendia retirar ilações sobre aquilo que os professores pensavam sobre os 

critérios de classificação até então em vigor na escola, foram entrevistados os 11 

professores do Departamento de Educação Física da escola. 

Passados seis anos da elaboração e implementação da proposta de alteração aos 

critérios de classificação, foram realizadas novas entrevistas aos professores da 

escola, com o objetivo de verificar se esta se mantinha, se foram introduzidas 

alterações e qual a importância da mesma para o grupo disciplinar. Nesta fase, foram 

entrevistados apenas quatro professores de Educação Física, uma vez que os 

restantes já não se encontram nesta escola.  

 

3.3 INSTRUMENTOS 

Na fase inicial do trabalho aplicámos questionários (anexo 1) aos alunos, com o 

objetivo de averiguar o seu conhecimento acerca dos critérios de classificação em 

Educação Física da escola. Estes questionários foram elaborados de acordo com os 

procedimentos descritos por Foddy (1996). Na mesma fase do projeto entrevistámos 

os professores de Educação Física da escola (anexo 2), para percebermos a sua 

opinião acerca dos critérios de classificação da escola. Depois de analisadas as 

entrevistas definimos os indicadores que nos permitiram codificar os dados das 

mesmas, enumerando as unidades de registo e respetiva agregação em categorias e 

subcategorias. Foram seguidas as regras formuladas por Bardin (1986).  

Depois de verificar a existência do problema, efetuámos observações dos alunos em 

prática nas aulas de Educação Física, com o objetivo de identificar o nível global dos 

alunos da escola, em cada ano de escolaridade, tendo por base as os níveis 
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referenciados para as diferentes matérias expressos nos PNEF. Posteriormente, 

elaborámos uma proposta de critérios de classificação, que respeitassem os princípios 

das referências para a definição do sucesso em Educação Física dos PNEF e, 

simultaneamente, estivessem adequados à realidade da escola. Para estas 

observações, realizadas no início do 2º Período, utilizámos fichas de observação que 

nos permitissem a caracterização do desempenho de cada aluno segundo os níveis 

introdutório, elementar e avançado. Numa segunda fase, realizámos novamente 

observações, recorrendo às mesmas fichas de observação, desta vez com o objetivo 

de classificar os alunos recorrendo à proposta de critérios de classificação que 

elaborámos com base nas primeiras observações.  

Seis anos após a proposta de alteração aos critérios de classificação, quatro 

professores da escola foram novamente entrevistados (anexo 8) de forma a permitir 

retirar ilações acerca da importância da mesma para o grupo disciplinar. 

 

3.4 TRATAMENTO DOS DADOS 

O tratamento das entrevistas implicou naturalmente, a transcrição das mesmas para 

protocolos escritos, sendo, posteriormente, transformados em dados suscetíveis de 

serem trabalhados e analisados. Como se pretendia analisar e interpretar o discurso 

dos alunos e dos professores, recorreu-se à análise de conteúdo (Bardin, 1986) 

visando a categorização dos discursos. Desta forma, realizamos uma análise indutiva, 

tendo-se enumerado as várias unidades de registo e respetiva agregação em 

categorias e subcategorias 

Depois de atribuídas as classificações, procedeu-se à comparação entre estas 

classificações e as classificações atribuídas no 2º período pelos professores, através 

dos critérios de classificação até então existentes na escola. Esta comparação 

permitiu verificar a diferença existente nas classificações obtidas por via da aplicação 

dos dois protocolos de avaliação sumativa, retirando assim ilações sobre aquele que 

traria mais vantagens para os alunos. 

Para efetuar o tratamento dos dados foi utilizado o SPSS (versão 16) assim como as 

seguintes técnicas estatísticas: 

 - Estatística descritiva através da frequência absoluta e relativa 

- Técnicas de comparação entre amostras emparelhadas.  
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Neste capítulo serão analisados os resultados das entrevistas realizadas aos 

professores, com o objetivo de averiguar a necessidade de alterações nos critérios de 

classificação da disciplina. Posteriormente, serão analisados os resultados obtidos 

através dos questionários aplicados aos alunos, para percebermos qual o seu grau de 

conhecimento acerca dos mesmos critérios. Finalmente, será efetuada uma análise 

das observações realizadas nas turmas do 7º ao 9º ano nas matérias de Ginástica de 

Solo, Atletismo, Basquetebol e Voleibol, de forma a compreendermos qual o nível 

global dos alunos da escola. 

Posteriormente, será então apresentada a proposta de avaliação que foi construída e 

que se encontra adaptada à realidade da escola e que, simultaneamente, respeita os 

princípios inerentes às normas de referência para o sucesso expressas nos PNEF.  

De forma a analisar a evolução da proposta que apresentamos, voltamos à escola seis 

anos depois, com o objetivo de verificar se esta ainda se mantinha em utilização, quais 

as alterações que sofreu e quais os motivos das possíveis alterações.  

 

4.1 ENTREVISTAS AOS PROFESSORES 

Tal como já referimos, para analisar as entrevistas agregamos as unidades de registo 

em categorias e subcategorias, que apresentamos de seguida, juntamente com a 

sistematização dos resultados obtidos em tabelas e figuras: 

Questão 1: Concorda com os atuais critérios de classificação da disciplina de 

Educação Física? 

Nesta questão, pretendeu-se analisar todos os registos que implicassem 

representações dos professores sobre os critérios de classificação da escola. 

Das respostas dos professores emergiram as seguintes categorias: 

 Concordo 

 Não concordo 

 Concordo parcialmente 
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Na figura seguinte (figura 2) pode observar-se que a maioria dos professores da 

escola não estavam totalmente de acordo com os critérios de classificação em vigor, 

expressando a necessidade da sua alteração.  

 

Figura 2: Concordância com os critérios de classificação 

Apenas 27% dos professores concordava com esses critérios, sendo que os restantes 

não concordavam ou concordavam apenas parcialmente com os mesmos.  

Questão 2: O que deveria ser alterado nesses critérios? 

A questão 2 teve como objetivo analisar as considerações dos professores sobre a 

necessidade de mudança nos critérios de classificação. 

Dos discursos dos professores foram eleitas as seguintes categorias: 

 Não alterava nada 

 Alterava 

Na categoria “alterava” encontraram-se ainda as seguintes subcategorias: 

o Aptidão Física: todos os registos que indicavam a forma como era 

avaliada a aptidão física (e.g. . Não concordo com os critérios de 

classificação, fundamentalmente nos parâmetros da aptidão física, 

porque acho que não faz sentido a aptidão física ser avaliada à parte). 

27% 

27% 

46% 

Concordância com os critérios de 
classificação 

Concordo Não concordo Concordo parcialmente
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o Atitudes: todos os registos que indicavam a atribuição de uma 

ponderação neste domínio (e.g. As atitudes estão dentro das atividades 

físicas, mas podia estar mais definido qual a percentagem que se atribui 

às atitudes. 

o Ponderações: todos os registos que indicavam a alteração do peso 

relativo de cada um dos parâmetros de avaliação (e.g. Não concordo. 

Porque não vão ao encontro das necessidades dos alunos. Eu acho 

que a aptidão física e os conhecimentos não devem ter uma 

ponderação). 

o Avaliação dos alunos com atestado médico: todos os registos que 

indicavam alterações nos critérios de classificação de alunos com 

atestados médicos (e.g. deveria existir outro tipo de critérios, 

essencialmente em relação aos alunos pouco participativos nas aulas, 

nomeadamente os alunos com atestados médicos). 

o Aferição de critérios de classificação: todos os registos que indicavam 

como questão fundamental o trabalho de aferição de critérios entre 

todos os professores do Departamento de Educação Física (e.g. Os 

instrumentos que temos para avaliar a aptidão física e os 

conhecimentos não são rigorosos, não são aferidos, é cada um por si, 

não há um compromisso em relação a isso). 

o Adaptações curriculares: todos os registos que indicavam uma 

necessidade de proceder a alterações no currículo de Educação Física 

(e.g. Alterava o programa, acho que é demasiado extenso).  

Na tabela 2, pode observar-se que a maioria dos professores expressou a 

necessidade de alterar os critérios existentes na escola, tendo 87,5% dos professores 

sugerido possíveis alterações aos mesmos. 
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Tabela 2: Análise indutiva das respostas à questão: “O que deveria ser alterado nesses critérios?” 

Q Dimensão Categorias Subcategorias N % 
% 

categoria 

2 

Alterações aos 

critérios de 

classificação 

Alterava 

Aptidão física 3 18,8% 

87,5% 

Atitudes 
1 6,3% 

Ponderações 
3 18,8% 

Avaliação dos alunos 

com atestado médico 
1 6,3% 

Aferição de critérios de 

classificação 
4 25,0% 

Adaptações curriculares 
2 12,5% 

Não alterava 

nada 

 2 12,5% 12,5% 

  

Entre os vários aspetos indicados salientam-se os que se relacionavam com a Aptidão 

Física e a necessidade de uniformização de critérios relativos à avaliação das 

Atividades Físicas e Desportivas. De todos os professores da escola apenas 2 (12,5%) 

consideraram que os critérios de classificação não necessitavam de quaisquer 

alterações.  

Questão 3: Em termos meramente operacionais (da funcionalidade da sua aplicação) 

quais são, na sua opinião, os maiores problemas destes critérios? 

Esta questão pretendeu analisar as considerações dos professores acerca da 

funcionalidade e aplicabilidade dos critérios de classificação atuais da escola. 

Foram identificadas as seguintes categorias: 

 Não identifica problemas. 

 Identifica problemas. 

Na categoria “identifica problemas” emergiram as seguintes subcategorias: 

o Compreensão por parte dos alunos: todos os registos que indicavam, 

como principal problema, a dificuldade de compreensão dos critérios de 

classificação por parte dos alunos da escola (e.g. …o maior problema é 

os critérios não serem bem compreendidos pelos alunos). 

o Desadequação dos parâmetros de avaliação: todos os registos que 

indicavam como principal problema a desadequação dos critérios de 
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classificação nas áreas das Atividades Físicas e Desportivas e Aptidão 

Física (e.g. As tabelas da Aptidão Física não estão ajustadas às 

capacidades dos alunos). 

o Diversidade de matérias a avaliar: todos os registos que indicavam, 

como principal problema, o elevado número de matérias a avaliar 

durante o ano letivo (e.g. É saudável a diversidade de modalidades, 

mas acaba por ser muita modalidade e pouco tempo em cada uma). 

o Inexistência de critérios de classificação rigorosos no domínio sócio-

afetivo: todos os registos que indicavam como principal problema a 

inexistência de critérios rigorosos para a avaliação do domínio sócio-

afetivo (e.g. O maior problema é o facto de não estar definida a 

percentagem das atitudes e a “não” uniformidade entre nós). 

o Critérios de classificação insuficientes: todos os registos que indicavam 

uma dificuldade na atribuição de uma classificação aos alunos devido à 

insuficiência de critérios de classificação. 

Quando questionados acerca da operacionalização dos critérios (tabela 3) todos os 

professores, com exceção de um deles (10%), identificaram problemas que 

necessitavam de ser resolvidos. 

Tabela 3: Análise indutiva das respostas à questão: “Em termos meramente operacionais quais 

são, na sua opinião, os maiores problemas destes critérios?” 

Q Dimensão Categorias Subcategorias N % 
% 

categoria 

3 
Operacionalização 

dos critérios 

Identifica 

problemas 

Compreensão por parte 

dos alunos 
1 10,0% 

90,0% 

Desadequação dos 

parâmetros de avaliação 
3 30,0% 

Diversidade de matérias 

a avaliar 
1 10,0% 

Inexistência de critérios 

rigorosos no domínio 

sócioafetivo 

1 10,0% 

Critérios de 

classificação 

insuficientes 

3 30,0% 

Não identifica 

problemas 
 1 10,0% 10,0% 
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Os motivos apontados foram diversos, sendo identificadas dificuldades 

fundamentalmente na área das Atividades Físicas e Desportivas e na Aptidão Física. 

Os motivos mais referidos relacionavam-se com a desadequação dos parâmetros de 

avaliação no âmbito da Aptidão Física e com a definição de critérios de classificação 

pouco rigorosos e insuficientes.  

Questão 4: Considera que esses critérios se encontram adequados às capacidades 

dos alunos? 

A questão 4 pretendeu analisar a adequação ou desadequação dos critérios de 

classificação às capacidades dos alunos da escola. 

Foram encontradas as categorias seguintes: 

 Sim 

 Não 

 Inconclusivo 

A categoria “não” contempla as seguintes subcategorias: 

o Exigência desadequada dos critérios de classificação: todos os registos 

que indicavam a sobrevalorização ou subvalorizarão das capacidades 

dos alunos (e.g. Eu acho que os alunos têm capacidades físicas atrás 

dos critérios. Acho que os critérios são, de certa forma, muito exigentes 

em relação à capacidade física deles). 

o Desadequação dos parâmetros de avaliação da Aptidão Física: todos 

os registos que indicavam uma discrepância entre os parâmetros de 

avaliação da aptidão física e as capacidades dos alunos (e.g. Na 

aptidão física os parâmetros estabelecidos não estão adequados. 

Alguns estão muito altos e outros muito baixos). 

o Falta de uniformização de critérios nas Atividades Físicas e 

Desportivas: todos os registos que indicavam a necessidade de 

uniformização dos critérios de classificação na área das Atividades 

Físicas e Desportivas entre todos os professores do Departamento de 

Educação Física (e.g. Nas atividades físicas a única coisa em que eu 

tenho dúvidas tem a ver a uniformidade de critérios. Acho que cada um 

faz à sua maneira e isso é péssimo). 



Universidade de Lisboa – Faculdade de Motricidade Humana 
 

27 

 

o Classificação através de ponderações: todos os registos que indicavam 

a desaprovação face à utilização critérios de classificação construídos 

com base em ponderações. 

A tabela 4 mostra-nos que a grande maioria dos professores considerava que os 

critérios de classificação não estavam adequados às capacidades dos alunos da 

escola, sendo que apenas dois dos 11 professores consideravam os critérios 

adequados. 

Tabela 4: categorias encontradas pela análise indutiva das respostas à questão: “Considera que 

esses critérios se encontram adequados às necessidades dos alunos?” 

Q Dimensão Categorias Subcategorias N % 
% 

categoria 

4 

Adequação dos 

critérios aos 

alunos 

Sim  2 18,2% 16,7% 

Não 

Exigência dos critérios 

desadequada 
2 18,2% 

66,7% 

Desadequação dos 

parâmetros de avaliação 

da AF 

2 18,2% 

Falta de uniformização 

de critérios nas AFD 
2 18,2% 

Classificação através de 

ponderações 
1 9,1% 

Inconclusivo  2 18,2% 16,7% 

 

Os motivos pelos quais os professores consideravam os critérios desadequados 

centravam-se essencialmente na exigência dos critérios de classificação (18,2%), na 

desadequação dos parâmetros de avaliação da aptidão física (18,2%), na falta de 

uniformização de critérios nas AFD (18,2%) e também na utilização de ponderações 

(9,1%).  

Questão 5: Quais os aspetos que mais valoriza na avaliação? 

Esta questão pretendeu analisar todos os registos que indicam os aspetos mais 

valorizados pelos professores de Educação Física no que respeita à obtenção de 

sucesso na disciplina. 

Das respostas dos professores surgiram as seguintes categorias:: 

 Atividades Físicas e Desportivas 
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 Atitudes 

 Conhecimentos 

 Aptidão Física 

 Técnica de execução 

 Cumprimento dos critérios de classificação 

 Progressão 

 

Como se pode observar através da figura 3, os professores apresentaram opiniões um 

pouco diferentes relativamente ao que deverá ser mais valorizado na avaliação. 

 
Figura 3: Aspetos mais valorizados pelos professores na avaliação dos alunos 

A categoria das atitudes foi a mais referenciada (35% dos professores), seguida do 

desempenho dos alunos nas Atividades Físicas e Desportivas, referenciada por 17% 

dos professores.  

Questão 6: Os alunos conhecem os critérios? 

A questão 6 pretendeu analisar a perceção dos professores acerca da apropriação dos 

critérios de classificação por parte dos alunos. 

Das várias respostas identificámos as seguintes categorias: 

 Conhecem 

 A maioria não conhece 

 Conhecem, mas não estão interiorizados 

17% 

35% 

6% 

12% 

12% 

6% 
6% 

6% 

Aspetos mais valorizados 
AFD

Dominio sócio-afectivo

Conhecimentos

AF

Técnica de execução

Cumprimento dos critérios de avaliação

Empenho

Evolução
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A maioria dos professores referiu que, apesar de uma grande percentagem de 

alunos não conhecer os critérios de classificação, estes são sempre divulgados, 

podendo ser consultados no site da escola ou da disciplina. No entanto, nada nos 

discursos nos indicou se os professores fazem um trabalho de explicitação dos 

critérios de classificação de forma a permitir a sua consciencialização por parte dos 

alunos. A tabela 5 apresenta os resultados da perceção dos professores acerca do 

conhecimento dos critérios de classificação por parte dos alunos. 

Tabela 5: Análise indutiva das respostas à questão: “Os alunos conhecem os critérios?” 

Q Dimensão Categorias N 

6 
Conhecimento dos 

critérios 

Conhecem 4 

A maioria não conhece 7 

Não são interiorizados 3 

São divulgados 8 

Como foi referido, grande parte dos professores considerou que a maioria dos alunos 

não conhece os critérios de classificação da disciplina de Educação Física, como se 

pode verificar na tabela 5. Existe, contudo, uma pequena percentagem de professores 

(29%) que referiu que os seus alunos conhecem os critérios de classificação, facto que 

não foi corroborado pelos resultados obtidos nos questionários aplicados aos alunos, 

como adiante se demonstrará. 

 

4.2 QUESTIONÁRIOS APLICADOS AOS ALUNOS 

Tal como foi referido anteriormente, foram aplicados questionários aos alunos do 7º ao 

9º de escolaridade, tendo estes como principal objetivo perceber se os critérios de 

classificação na disciplina de Educação Física seriam, ou não, conhecidos pelos 

alunos da escola. Para tal, foi-lhes solicitado que identificassem os critérios de 

classificação na disciplina e que indicassem o que teriam de realizar ao longo do ano 

para obter sucesso (nível 3). Após a interpretação das respostas obtiveram-se os 

resultadosque a seguir apresentamos. 

Em função das respostas dos alunos aos questionários verificámos que nenhum dos 

alunos identificou os critérios de classificação até então utilizados. De todos os alunos 

a quem foi aplicado o questionário nenhum referiu as três áreas avaliadas – Atividades 

Físicas e Desportivas, Aptidão Física e Conhecimentos – nem indicou objetivos 

específicos a alcançar para a obtenção de nível 3. De um modo geral, os alunos 
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identificaram como critérios a assiduidade, a pontualidade, o empenho, o 

comportamento, a realização das tarefas solicitadas pelo professor. Também Redelius 

e Hay (2011) e Araújo (2002) identificaram estas fragilidades. Mesmo havendo 

critérios estabelecidos, os alunos referem-se a outros como as características de 

participação na aula. Alguns alunos referiram determinadas ponderações para 

determinados parâmetros. Contudo, estas não correspondiam, de forma alguma, aos 

critérios de classificação definidos pelo Departamento de Educação Física.  

Depois de analisadas as entrevistas realizadas aos professores, pudemos constatar 

que existe por parte dos professores uma necessidade expressa de alteração dos 

critérios de classificação da disciplina de Educação Física. No mesmo sentido, os 

questionários aplicados aos alunos revelaram um considerável desconhecimento dos 

critérios por parte dos mesmos, indicando também uma necessidade de mudança. 

Como pudemos constatar, os critérios parecem não ser suficientemente explícitos para 

os alunos, uma vez que não são conhecidos nem apreendidos pelos mesmos, ainda 

que, segundo os professores, lhes sejam transmitidos. Desta forma, os alunos não 

poderão ter participação efetiva na sua própria avaliação, nem uma gestão da sua 

aprendizagem. Verificamos ainda alguma falta de concordância com os critérios de 

classificação da disciplina por parte dos professores, uma vez que estes referiram 

diversos problemas ao nível da sua aplicabilidade, mencionando mesmo a 

necessidade de efetuar alterações aos mesmos, nomeadamente ao nível da 

uniformização de critérios nas Atividades Físicas e Desportivas e na questão das 

ponderações atribuídas às três áreas avaliadas. 

 

4.3 DETERMINAÇÃO DO NÍVEL DOS ALUNOS 

Ao realizar as observações pretendia-se aferir o nível médio dos alunos da escola e, 

para isso, foi identificado o nível dos alunos das turmas observadas em NI (nível 

abaixo do Introdutório), I (Introdutório) e E (Elementar). Como forma de orientar as 

observações foram utilizadas as fichas de observação constantes no protocolo de 

avaliação inicial construído e utilizado pelo núcleo de estágio da Escola Secundária 

Pedro Nunes (anexo 7).  

Seguidamente, serão apresentados os resultados dessas observações em cada 

matéria para cada ano de escolaridade, comparando, posteriormente, o melhor nível 

observado com o nível definido pelos PNEF para o respetivo ano.  
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No 7º ano foram efetuadas as observações das matérias previamente definidas, à 

exceção do Atletismo por não ter sido abordado até à data em todas as turmas da 

escola deste ano de escolaridade. Os resultados das observações encontram-se 

sistematizados na Figura 4: 

 

Figura 4: Resultados das observações nas turmas do 7º ano 

Verifica-se claramente que a Ginástica de Solo é a matéria onde os alunos revelam 

maiores dificuldades, apresentando mais de 50% de alunos abaixo do nivel 

Introdutório. Pelo contrário, no Basquetebol e no Voleibol a maioria dos alunos 

encontra-se no nivel Introdutório. De realçar ainda o facto de não existirem alunos no 

nível Elementar em nenhuma das matérias observadas, à exceção da Ginástica, onde 

pudemos apenas identificar um aluno que cumpriu todos os requisitos deste nível 

(Figura 4). 

Após a recolha de todos os resultados, procedemos à comparação do melhor nível 

observado com o nível definido nos PNEF para cada ano de escolaridade. 

Quadro 1: Divergências entre os níveis observados e os níveis definidos pelos PNEF para o 7º ano 

Matérias Nível dos PNEF Nível observado 

Ginástica de Solo Elementar Elementar 

Atletismo Parte do Elementar Não observado 

Basquetebol Elementar Introdutório 

Voleibol Parte do Elementar Introdutório 

Verificava-se que, em todas as matérias, o melhor nível observado na Escola 

Secundária Pedro Nunes estava abaixo do nível definido nos PNEF para este ano de 

escolaridade, com exceção da Ginástica de Solo. No entanto, mesmo nesta matéria 
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apenas um aluno se encontrava no nível definido pelos programas. No Basquetebol foi 

onde  se verificou a maior discrepância de nível, uma vez que os PNEF indicam como 

nível a atingir o Elementar, estando os melhores alunos do 7º ano no Introdutório 

(quadro 1). Neste sentido, tornava-se evidente que a definição de critérios de 

classificação não se poderia basear de forma inflexível nas referências enunciadas 

pelos Programas, revelando-se fundamental uma adaptação ao nível dos alunos da 

escola. Tratando-se de um  ano não terminal de ciclo esta questão poderia ganhar 

ainda mais relevo. 

Os resultados das observações realizadas nas duas turmas do 8º ano de escolaridade 

são apresentadas  na Figura 5. 

 

Figura 5: Resultados das observações nas turmas do 8º ano 

Observando a Figura 5, podemos verificar que as maiores dificuldades no 8º ano se 

encontravam ao nível dos Desportos Coletivos, uma vez que nestas matérias a 

percentagem de alunos abaixo do nivel Introdutório é superior a 50%. Por outro lado, 

verificou-se uma evolução considerável ao nível da Ginástica de Solo, onde a maioria 

dos alunos alcançou o nível Introdutório. O Atletismo, já abordado neste ano de 

escolaridade, apresentou também um número bastante elevado de alunos no nivel 

Introdutório, não se registando ainda alunos no nível Elementar.  

O quadro 2 salienta as divergências entre o nível definido nos PNEF e o melhor nível 

observado nos alunos da escola. 
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Quadro 2: Divergências entre os níveis observados e os níveis definidos pelos PNEF para o 8º ano 

Matérias Nível dos PNEF Nível observado 

Ginástica de Solo Elementar Elementar 

Atletismo 
Elementar + Parte do 

Avançado 
Introdutório 

Basquetebol Elementar Introdutório 

Voleibol Elementar Introdutório 

No 8º ano, a discrepância entre os objetivos enunciados pelos Programas e o nível 

dos alunos da escola agravou-se face aos resultados obtidos no 7º ano, uma vez que 

se verificou que o nível dos alunos do 8º ano seria similar aos obtidos pelos do 7º ano. 

No entanto, este facto não se verifica na Ginástica de Solo, tendo os alunos do 8º ano 

registado desempenhos compatíveis com o nível elementar. Contudo, a maioria dos 

alunos (61,3%) encontra-se ainda no nível introdutório, ou seja, um nível abaixo do 

referenciado nos PNEF (figura 5). 

Na Figura 6 encontram-se os dados resultantes das observações realizadas nas 

turmas do 9º ano de escolaridade. 

 

Figura 6: Resultados das observações nas turmas do 9º ano 
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médio dos alunos das turmas. No 9º ano, nas quatro matérias observadas, mais de 

50% dos alunos registou um nível de desempenho correspondente ao nível 

Introdutório, registando-se uma percentagem mais reduzida de alunos abaixo deste 

nível. De todas as matérias, o Basquetebol parece ser aquela em que se verificaram 
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mais problemas, visto que cerca de 40% de alunos não atingia ainda o nível 

Introdutório. Pelo contrário, o Atletismo foi a matéria com uma maior percentagem de 

alunos no nível Introdutório e menor percentagem abaixo deste nível, tal como 

acontece no 8º ano de escolaridade. De salientar também que, apesar dos progressos 

registados, o número de alunos no nível Elementar era ainda bastante reduzido.  

Quadro 3: Divergências entre os níveis observados e os níveis definidos pelos PNEF para o 9º ano 

Matérias Nível dos PNEF Nível observado 

Ginástica de Solo Parte do Avançado Elementar 

Atletismo Parte do Avançado Elementar 

Basquetebol Parte do Avançado Introdutório 

Voleibol Parte do Avançado Introdutório 

À semelhança do constatado para o 8º ano de escolaridade, também no 9º ano se 

verifica uma grande disparidade entre o nível dos alunos da escola e o nível sugerido 

nos programas. As maiores diferenças situaram-se no Basquetebol e no Voleibol. 

(quadro 3) 

 

4.4 ANÁLISE POR MATÉRIA 

Após a análise dos resultados obtidos em cada um dos anos de escolaridade foi 

realizada uma análise por matéria, comparando os resultados obtidos nos três anos de 

escolaridade (figura 7). 

 

Figura 7: Resultados das observações da Ginástica de Solo em todas as turmas 
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A Figura 7 demonstra que na Ginástica de solo o número de alunos abaixo do nível 

Introdutório vai decrescendo desde o 7º ano ao 9º ano. Pode-se então concluir que 

existe uma evolução do desempenho dos alunos nesta matéria ao longo dos anos de 

escolaridade. Este facto poderá estar diretamente relacionado com as boas condições 

proporcionadas pela escola para a prática desta matéria. No caso do nível Elementar 

regista-se uma evolução positiva desde o 7º ano ao 9º ano, apesar de estar ainda 

abaixo dos níveis desejados. Esta situação poderá estar associada ao 

desenvolvimento músculo-esquelético dos alunos nesta faixa etária que provoca um 

decréscimo de algumas das capacidades físicas, por exemplo a flexibilidade.  

Na figura 8 são apresentados os resultados na matéria de Atletismo. 

 

Figura 8: Resultados das observações do Atletismo em todas as turmas 
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de alunos no nível Introdutório, ao longo dos anos de escolaridade.  

Relativamente ao Basquetebol, pode-se observar na figura 9 que a partir do 8º ano 
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Figura 9: Resultados das observações do Basquetebol em todas as turmas 

Paradoxalmente regista-se um aumento do número de alunos abaixo do nível 

Introdutório do 7º para o 8º ano. Os resultados do 7º ano demonstram uma boa 

preparação dos alunos nesta matéria, o que não acontece na Ginástica. No entanto, 

em nenhum dos anos de escolaridade se encontraram alunos no nível Elementar.  

O Voleibol apresenta grandes oscilações do número de alunos nos diferentes níveis 

de desempenho, ao longo dos vários anos de escolaridade. Tal como no Basquetebol, 

não se identificam alunos no nível Elementar ao longo dos 3 anos escolares. (Figura 

10) 

 

Figura 10: Resultados das observações do Voleibol em todas as turmas 
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4.5 PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

4.5.1 ATIVIDADES FÍSICAS E DESPORTIVAS 

Depois de analisados os resultados das observações foi construído o quadro abaixo, 

procurando ajustar as referências para o sucesso descritas nos PNEF à realidade da 

Escola Secundária Pedro Nunes.  

 
Tabela 6: Proposta de critérios de classificação para as atividades físicas para o 3º ciclo 

 7º Ano 8º Ano 9º Ano 

Nível 1 
Atividades 

Físicas 
0 Níveis I 0 Níveis I 0 Níveis I 

Nível 2 
Atividades 

Físicas 
2 Níveis I 3 Níveis I 4 Níveis I 

Nível 3 
Atividades 

Físicas 
4 Níveis I 5 Níveis I 6 Níveis I 

Nível 4 
Atividades 

Físicas 
6 Níveis I 7 Níveis I 

6 Níveis I + 1 Nível 

E 

Nível 5 
Atividades 

Físicas 

6 Níveis I + 1 

Níveis E 

5 Níveis I + 2 

Nível E 

3 Níveis I + 4 

Níveis E 

Segundo as indicações enunciadas nos PNEF, serão selecionadas as 7 melhores 

matérias de cada aluno, agrupando-as de acordo com as categorias definidas nos 

mesmos programas. Optou-se por considerar para a avaliação duas matérias da 

categoria A (Desportos Coletivos), por serem as matérias que os professores mais 

lecionam nesta escola; duas da categoria B (Ginástica de Solo, Acrobática ou 

Aparelhos), porque era importante aproveitar os recursos materiais da escola; uma 

matéria da categoria C (Atletismo – corridas ou saltos), mais uma vez pelos recursos 

materiais da escola que permitem a prática de várias matérias desta subárea; uma da 

categoria F (Raquetas), para garantir o ecletismo da avaliação e finalmente uma 

matéria da categoria D (Patinagem) ou uma matéria da categoria E (Dança) ou uma da 
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categoria G (Outras). Destas ultimas três categorias, deveria ser escolhida apenas 

uma devido à falta de recursos materiais da escola (no caso da Patinagem), mas 

também tentando respeitar as opções de cada professor face às necessidades dos 

alunos.   

Como foi referido anteriormente, para apresentar esta proposta de critérios de 

classificação foi necessário ajustar as referências do PNEF à realidade da escola, 

tendo em conta as observações efetuadas. No caso específico do 7º ano, os 

resultados das observações não foram consistentes com os outros anos escolares, 

encontrando-se muito acima do esperado, pelo que foi considerado um caso isolado 

com características muito específicas das turmas observadas. Neste sentido, optamos 

por apresentar uma proposta para critérios de classificação que privilegiasse uma 

continuidade entre os anos de escolaridade.  

Assim no 7º ano, foram definidas como condições para o aluno obter sucesso na 

disciplina de Educação Física os 4 níveis Introdutórios, no mínimo, nas 7 melhores 

matérias avaliadas. Esta decisão pelos 4 níveis Introdutórios, deve-se ao facto de o 7º 

ano ser o primeiro ano do 3º ciclo em que chegam alunos de diversas escolas, com 

diferentes capacidades e dificuldades, cujo processo ensino-aprendizagem se poderá 

revelar mais moroso. No seguimento desta lógica, foi definido que, para os alunos 

obterem os níveis 4 e 5, terão de registar respetivamente 6 níveis Introdutórios e 6 

Introdutórios mais 1 Elementar, nas 7 melhores matérias. 

Relativamente ao 8º ano, as observações revelaram que existia um elevado número 

de alunos abaixo do nível Introdutório, especialmente nos desportos coletivos. Neste 

sentido, foi proposto que, para o aluno obter a classificação 3 na disciplina, teria de 

apresentar um mínimo de 5 níveis Introdutórios, nas 7 melhores matérias avaliadas. 

Por outro lado, para obter a classificação 4, o aluno teria de registar 7 níveis 

Introdutórios e para obter a classificação 5, o aluno teria de registar 5 níveis 

Introdutórios mais 2 Elementares.  

Em relação ao 9º ano, as referências de sucesso dos PNEF apontam para 6 níveis 

Introdutório e 1 nível Elementar. As observações efetuadas demonstraram que o 

número de alunos que se encontram dentro do nível Elementar é extremamente 

reduzido. Neste sentido, foi proposto ajustar esta norma das referências para o 

sucesso. Sendo assim, consideram-se apenas 6 níveis Introdutórios das 7 melhores 

matérias avaliadas para a obtenção da classificação 3; 6 níveis Introdutórios mais 1 
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Elementar para a classificação 4 e 3 níveis Introdutórios mais 4 Elementares para a 

classificação 5.  

4.5.2 APTIDÃO FÍSICA 

Os resultados obtidos pelos alunos da escola nos quatro testes do Fitnessgram 

(vaivém, abdominais, extensões de braços e senta e alcança) foram introduzidos em 

suporte informático pelos professores, no final do ano letivo anterior ao da proposta 

que foi apresentada. Após o levantamento destes dados, foram sintetizados os 

resultados obtidos que mostrassem de forma clara a relação entre o número de alunos 

dentro e fora da zona saudável de aptidão física.  

Como se pode verificar através da Figura 11, nas turmas do 7º ano de escolaridade a 

grande maioria dos alunos encontra-se dentro dos limites da zona saudável definidos 

pelo Fitnessgram. 

 

Figura 11: Resultados dos testes de aptidão física nas turmas do 7º ano 
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percentagem entre 10% e 25% que não estão dentro desta zona. Desta forma, não se 

poderá definir como limite mínimo para o sucesso a obtenção de resultados dentro da 

zona saudável de aptidão física, visto que excluiria uma percentagem considerável de 

alunos.  
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No 8º ano os resultados dos testes melhoraram ligeiramente, com exceção do teste 

vaivém onde se verificou um ligeiro aumento de alunos fora da zona saudável. (Figura 

12) 

 

Figura 12: Resultados dos testes de aptidão física nas turmas do 8º ano 

No 9º ano de escolaridade, a percentagem de alunos dentro da zona saudável na 

maioria dos testes é também ligeiramente superior ao observado no 8ºano. Contudo, 

no teste das extensões de braços verifica-se uma subida bastante acentuada da 

percentagem de alunos fora da zona saudável. (Figura 13) 

 

Figura 13: Resultados dos testes de aptidão física nas turmas do 9º ano 
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fora da zona saudável nos 4 testes de aptidão física. Neste sentido,  considerou-se  

que as referências para o sucesso na área da aptidao física não poderão ser definidas 

conforme indicado nos PNEF, ou seja, a obtenção de resultados dentro da zona 

saudável em todos os testes do Fitnessgram. Desta forma, ponderando a importância 

destas qualidades físicas para o desenvolvimento de uma vida saudável, 

consideramos que, para que um aluno do 7º ano ou 8º ano consiguir obter sucesso na 

disciplina de Educação Física, deveria ter pelo menos dois dos testes avaliados dentro 

da zona saudável. Apesar dos resultados reunidos relativamente à aptidão física dos 

alunos da escola, consideramos que no 9º ano, adotando uma lógica de evolução e de 

progressão do aluno, as condições de sucesso nesta área deverão considerar a 

obtenção de 3 testes dentro da zona saudável. As opções tomadas para definir os 

critérios de classificação da Aptidão Física pretendem ajustar-se aos resultados 

evidenciados pelos alunos da escola, mas também procuram implementar uma lógica 

de desenvolvimento e progresso nesta área. Desta forma, será fundamental que os 

resultados dos alunos sejam analisados anualmente, procurando uma evolução no  

seu desempenho. 

Para que estes critérios fossem cumpridos, e de modo a salvaguardar a coerência e  

validade nos resultados dos 4 testes aplicados, deveriam ser respeitados os 

protocolos de cada um dos testes, explicitados no programa do Fitnessgram. Tal 

procedimento permitiria uma uniformidade na aplicação dos testes e, 

consequentemente, uma maior equidade dos resultados. 

 

4.5.3 CONHECIMENTOS 

No que diz respeito à avaliação dos conhecimentos foi proposto manter a lógica dos 

programas, ou seja, os alunos deveriam apenas revelar os conhecimentos definidos 

pelo Departamento de Educação Física relativos aos objetivos do programa de cada 

ano de escolaridade. O programa tinha já sido elaborado pelos professores de 

Educação Física da escola. A avaliação destes conteúdos era da responsabilidade do 

professor que poderia recorrer a testes de avalição, trabalhos escritos, fichas de 

trabalho, ou outros instrumentos. Independentemente dos instrumentos utilizados, o 

aluno só poderia ter sucesso na disciplina de Educação Física se os resultados globais 

fossem superiores a 50%, no caso do 3º ciclo, ou 10 no caso do secundário. 
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4.5.4 EATABELECIMENTO DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

Depois de analisados e interpretados todos os dados recolhidos,  foram estabelecidos 

os critérios de classificação para cada uma das três áreas de avaliação: Atividades 

Físicas e Desportivas, Aptidão Física e Conhecimentos. Na tabela seguinte 

sistematiza-se as conclusões enunciadas anteriormente, explicitando assim a proposta 

de critérios de classificação para o 3º ciclo do Ensino Básico.  
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Tabela 7: Propostas de critérios de classificação para o 3º ciclo do Ensino Básico 

 7º Ano 8º Ano 9º Ano 

Nível 1 Atividades Físicas 0 Níveis I 0 Níveis I 0 Níveis I 

Nível 2 Atividades Física 2 Níveis I 3 Níveis I 4 Níveis I 

Nível 3 

Atividades Físicas 4 Níveis I 5 Níveis I 6 Níveis I 

Aptidão Física ≥2 testes ZS ≥2 testes ZS ≥3 testes ZS 

Conhecimentos Nota ≥3 

Nível 4 

Atividades Físicas 6 Níveis I 7 Níveis I 
6 Níveis I + 1 

Nível E 

Aptidão Física ≥2 testes ZS ≥2 testes ZS ≥3 testes ZS 

Conhecimentos Nota ≥3 

Nível 5 

Atividades Físicas 
6 Níveis I + 1 

Níveis E 

5 Níveis I + 2 

Nível E 

3 Níveis I + 4 

Níveis E 

Aptidão Física ≥2 testes ZS ≥2 testes ZS ≥3 testes ZS 

Conhecimentos Nota ≥3 

 

4.6 COMPARAÇÃO ENTRE AS CLASSIFICAÇÕES OBTIDAS ATRAVÉS DOS 

DIFERENTES PROTOCOLOS DE AVALIAÇÃO 

Após a elaboração da nova proposta de avaliação, tendo por base as referências para 

o sucesso explícitas nos PNEF, recorremos a estes novos critérios para classificar os 

alunos de duas turmas do 9º ano de escolaridade. Posteriormente, foram comparadas 

as classificações obtidas com base nos critérios de classificação até então existentes 

na escola.  
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Tabela 8: Classificação dos alunos obtidas através de diferentes critérios de classificação 

 And Bas Vol Fut Atl G. S 
G. 
Ap 

G. 
Ac 

Bad Luta 
Class. 

proposta 
Class.critérios 

ant. 

1 I I I I I I I I I I 3 3 

2 I I NI NI I I NI I I I 3 3 

3 I I NI NI I I I I I I 3 3 

4 I I I E I I NI I I I 4 3 

5 I I I I I I I NI I I 3 3 

6 I I I I I I I NI I I 3 2 

7 I I NI NI I I NI I I I 3 3 

8 I I I I I I I I I I 3 3 

9 I I I I I I NI I I I 3 2 

10 I I I I I NI I I I I 3 3 

11 I I I E I I I NI I I 4 3 

12 NI NI I NI I I I I I I 2 3 

13 I I I I I I I I I I 3 3 

14 I I I I I E I I I I 4 3 

15 NI I NI I I I I I I I 3 3 

16 I I I I I I I NI I I 3 3 

17 I I I I I I I I I I 3 3 

18 I I I I I I I I I I 3 3 

19 I I I NI I I NI I I I 3 3 

20 I I I I I I I I I I 3 3 

21 NI NI NI I I I NI NI I I 2 2 

22 I I E I I I I I I I 4 3 

23 I NI I I I NI I I I I 3 3 

24 I I I I I I I I I I 3 3 

25 I I I I I I I I I I 3 3 

26 I I I I I NI I I I I 3 3 

27 I I I E E I I I I I 4 4 

28 I I I I I NI I NI I I 2 2 

29 I I I I I I NI I I I 3 3 

30 I I I I I I I I I I 3 3 

31 E I I I I I I I I I 4 4 

32 I I I I I I I I I I 3 2 

33 I I NI I I NI I NI I I 2 2 

34 I I I I I E I I I I 4 4 

35 I I I E I I I I I I 4 4 

36 I I I I I I NI I I I 3 3 

37 NI NI NI NI I NI I I I I 2 2 

38 I I I I I I I I I I 3 4 

38 I I I I I E I I I I 4 3 

40 I I I I I E I I I I 4 4 

41 I I I I I E I I I I 4 4 

42 I I I I I I I I I I 3 3 

43 I I I E I I I I I I 4 3 
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Na tabela 8 pode observar-se os níveis de desempenho dos alunos nas várias 

matérias. Nas duas últimas colunas, encontra-se a classificação dos mesmos, obtida 

através da aplicação da proposta de critérios de classificação, apresentada na coluna 

“Class. proposta”, assim como a classificação atribuída com base nos critérios de 

classificação anteriores (“Class. critérios ant.”) 

Analisando a tabela 8, pode constatar-se que a maioria das classificações obtidas, 

através dos diferentes critérios de classificação, são idênticas. No entanto, existem 

determinados casos onde esta similitude não se verifica. Como se pode constatar, 

apenas em duas situações (aluno 12 e aluno 38) a classificação dos alunos obtida 

através da nova proposta de critérios de classificação é mais baixa, comparativamente 

com a classificação referenciada nos critérios anteriores. Pelo contrário, registam-se 9 

situações onde a classificação conseguida através dos novos critérios de classificação 

é superior à obtida pela aplicação dos critérios anteriores. Desta forma, os resultados 

das classificações são ligeiramente superiores quando aplicados os critérios de 

classificação propostos pelo grupo de estágio 

Tabela 9: Tabela de Frequências 

 

Classificação pela aplicação 

dos novos critérios 

Classificação pela aplicação 

dos critérios antigos 

Frequência Percentagem Frequência Percentagem 

2 5 11,6 7 16,3 

3 26 60,5 29 67,4 

4 12 27,9 7 16,3 

Total 43 100,0 43 100,0 

A tabela 9 revela ainda que, ao aplicarmos os novos critérios de classificação, o 

número de classificações situadas no intervalo 2 e 3 decresce, aumentando 

consequentemente as classificações de 4. Ao analisar as classificações obtidas 

através dos diferentes referenciais verifica-se que as diferenças entre o 2 e o 3 se 

devem essencialmente aos aspetos que são considerados na avaliação. Quando são 

utilizados os critérios de classificação anteriores da escola, os alunos, são avaliados 

todos da mesma forma, isto é, todos são avaliados em todos os gestos técnicos, 

independentemente destes pertencerem ao nível Introdutório, Elementar ou Avançado. 

Por exemplo, no caso do Voleibol, os alunos do nível Introdutório são avaliados no 

passe, na manchete, no serviço por cima e no remate, sendo que estes dois últimos 

pertencem ao nível Elementar. Desta forma, o aluno obterá uma classificação negativa 
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quando avaliado no serviço por cima e na manchete o que produzirá uma classificação 

negativa no Voleibol. Pelo contrário, quando aplicados os referenciais baseados nas 

referências dos PNEF, o mesmo aluno é avaliado apenas em relação às suas 

aprendizagens e ao nível de desempenho que registou em cada matéria. Estendendo 

esta situação a várias matérias, o aluno poderá obter uma classificação final negativa 

devido aos vários resultados negativos que obteve em diferentes matérias, por ser 

avaliado em gestos técnicos que não pertencem ao nível para o qual deverá estar a 

trabalhar. Pelo contrário, quando aplicados os novos critérios de classificação o aluno 

só será avaliado nos objetivos específicos do seu nível o que, em determinadas 

situações, poderá elevar a sua classificação.  

A elevação da classificação dos alunos de nível 3 para nível 4, aquando da aplicação 

dos novos critérios, deve-se ao facto destes critérios valorizarem de forma mais 

significativa os alunos com capacidades mais elevadas em determinadas matérias, 

valorizando os seus pontos fortes como é preconizado nos PNEF. Por exemplo, um 

aluno que apresente um bom nível no Andebol e que cumpra todos os requisitos do 

nível Elementar desta matéria poderá obter classificação de 4, caso mantenha um 

nível razoável nas restantes matérias, isto é, não tenha nenhum nível abaixo do 

Introdutório. No entanto, quando utilizados os critérios anteriores da escola, esse 

mesmo aluno deverá obter nível 4 ou 5 no Andebol e nível 3 nas restantes matérias. 

Este procedimento, considerando as várias matérias avaliadas, origina uma “diluição” 

do nível 4 ou 5 obtido no Andebol, pelo que o aluno não terá uma classificação final 

superior a 3, visto que a classificação resultava da média aritmética de todas as 

matérias.  

Tabela 10: Associação entre classificações obtidas pelos referenciais novos e antigos 

 
Classificação pela aplicação dos 

critérios antigos 

 2 3 4 Total 

Classificação 

pela aplicação 

dos novos 

critérios 

2 4 1 0 5 

3 3 22 1 26 

4 0 6 6 12 

Total 7 29 7 43 

 No mesmo sentido, através da análise da tabela 10, pode verificar-se que as 

classificações de nível 2, utilizando ambos os referenciais, são coincidentes em 

apenas quatro situações. Do total de classificações abaixo de 3 atribuídas através dos 
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diferentes referenciais, somente um aluno obteve nível 2 com os novos critérios, tendo 

obtido nível 3 com os critérios antigos. Pelo contrário, 3 alunos com classificação 

negativa (nível 2) aumentaram para nível 3, aquando da utilização dos critérios de 

classificação elaborados com base nos PNEF.  

A situação é semelhante para o nível 3: a maioria dos resultados (22) é semelhante 

quando utilizados ambos os critérios. No entanto, verifica-se que apenas a 

classificação de um aluno decresce de nível 4 para nível 3 quando aplicados os novos 

critérios de classificação, enquanto a avaliação de 6 alunos sobe de 3 para 4 aquando 

da utilização dos mesmos critérios.  

A realização do teste T para amostras emparelhadas (Anexo 6) revela ainda que 

existem diferenças significativas (p <.05) nas classificações dos alunos do 3º ciclo de 

escolaridade, na disciplina de Educação Física, quando utilizados os critérios de 

classificação em vigor na Escola Secundária Pedro Nunes e os critérios estabelecidos 

com base nas referências de sucesso enunciadas nos PNEF. Tendo por base os 

resultados obtidos ao longo do estudo, explícitos nas tabelas 8, 9 e 10, poder-se-á 

admitir também que as classificações dos alunos da escola têm tendência a ser mais 

elevadas quando utilizados os critérios de classificação propostos neste estudo.  

 

4.7 ALTERAÇÕES DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO NOS ÚLTIMOS SEIS 

ANOS 

Seis anos após a apresentação da proposta de alteração aos critérios de classificação, 

com o objetivo de verificar se os mesmos se mantinham e as implicações que daí 

advieram, foram realizadas novas entrevistas aos professores do grupo que ainda se 

mantinham na escola, desde que, em 2008, implementamos a nossa proposta. 

Em função da análise das entrevistas foi possível verificar que todos os professores 

consideraram a nossa proposta bastante positiva para a prática da Educação Física na 

escola. Um dos professores considerou essencial para a definição dos atuais critérios 

de classificação em EF da escola. Os professores afirmaram ainda que esta proposta 

serviu de impulso para a aproximação aos critérios de classificação definidos pelos 

PNEF. 

Segundo os professores entrevistados, a estrutura dos critérios de classificação que 

foram propostos manteve-se inalterada, durante estes 6 anos. Este facto pôde ser 
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confirmado após ter procedido à análise do documento da escola que contém os 

critérios de classificação em Educação Física, facultado pelos mesmos professores. 

Contudo, verifica-se também que se registaram pequenas alterações em alguns 

parâmetros, conforme foi mencionado pelos professores nas entrevistas, 

nomeadamente nos níveis que deverão ser atingidos pelos alunos da área das 

atividades físicas, aptidão física e conhecimentos.  

“ a proposta está a ser utilizada mas contém ajustes. Não utilizamos o sistema de 

pontuação atribuído aso níveis I,E e A. Alterámos para as avaliações de AF e 

conhecimentos”.  

Estas modificações foram consideradas como ajustamentos à realidade da escola. 

Segundo os professores, os critérios que tínhamos deixado na escola estavam 

ligeiramente desadequados ao nível global dos alunos, razão pela qual sentiram 

necessidade de os tornar um pouco mais exigentes: “foi necessário adaptar alguns 

parâmetros à nossa realidade, aos nossos alunos”. 

Contudo, apesar da importância que os professores atribuíram aos referidos critérios 

de classificação e das adaptações que consideraram necessário realizar para os 

tornar mais adequados à população escolar, parece ainda haver alguma relutância, 

por parte de alguns professores, na sua aplicação. Nas entrevistas os professores 

referiram que a grande maioria utiliza os critérios aprovados, mas ainda há uma 

minoria que não os aplica ou não é totalmente rigoroso na sua utilização. 

Referem também que os critérios de classificação são bastante divulgados, quer nas 

aulas, quer através da afixação na escola e na internet, mas ainda há alunos que não 

os conhecem.  

“Todos os anos há uma preocupação em fornecer essa informação aos alunos. E 

são sempre afixados para todos poderem consultar. Cada vez mais há uma 

preocupação nesse sentido. (…).Nós informamos, vamos lembrando, mas alguns 

ainda não sabem”.  

No entanto, de acordo com algumas opiniões, esta situação acontece essencialmente 

entre os alunos que não demonstram interesse nem pela disciplina nem pelo 

conhecimento dos critérios de classificação da mesma.  

“alguns não se preocupam, não querem saber. Não se interessam em conhecer 

os critérios nem em saber o que têm de fazer”.  



Universidade de Lisboa – Faculdade de Motricidade Humana 
 

49 

 

Todos os entrevistados concordaram que o conhecimento dos critérios por parte dos 

alunos pode favorecer a sua aprendizagem e, consequentemente, influenciar 

positivamente a sua classificação. 

 “Nota-se que quanto melhor eles conhecem os critérios normalmente maior é o 

empenho nas aulas. Vê-se a preocupação de alguns alunos em cumprir os níveis 

que precisam para conseguirem a nota que pretendem”. 
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5. REFLEXÕES FINAIS 

Este estudo foi realizado no ano letivo 2007-2008, no decorrer do meu estágio 

pedagógico na Escola Secundária Pedro Nunes, e complementado agora com a 

elaboração do presente relatório para conclusão do mestrado em Ensino da Educação 

Física nos Ensinos Básico e Secundário.  

O estágio pedagógico é, na minha opinião, um momento fulcral na vida de qualquer 

estudante da minha área. É o momento pelo qual aguardamos durante os quatro anos 

precedentes, pois será a primeira oportunidade para pormos em prática os 

conhecimentos adquiridos. É, sem dúvida, um ano de muito trabalho, que exige muito 

de nós e onde temos sempre de dar o nosso melhor. Mas é, acima de tudo, um ano 

repleto de aprendizagens. Neste ponto, penso que os orientadores e também os 

colegas de estágio representam um papel fundamental. É com eles que partilhamos as 

nossas dúvidas e inseguranças, debatendo ideias, explorando novos caminhos, 

fazendo grandes descobertas, experimentando grandes desilusões, cometendo erros 

e procurando corrigi-los. Todo o nosso conhecimento e convicções são postos à prova 

em vários momentos do estágio. Por vezes, temos grandes certezas acerca de 

situações que, quando postas em prática, nos deixam em situação de grande 

insegurança. Nesses momentos, a reflexão e a discussão são fundamentais para 

reorganizar ideias e redefinir estratégias. Foi com esta perspetiva que eu e as minhas 

colegas encarámos o nosso estágio, numa atitude de busca ativa por conhecimento, 

procurando respostas às nossas questões. Para mim, foi sem, dúvida, o momento 

mais importante da minha vida académica e com maior repercussão na minha vida 

profissional.  

Infelizmente, após a realização do estágio, tive poucas oportunidades de pôr em 

prática muito daquilo que aprendi nesse ano, uma vez que apenas consegui colocação 

por duas vezes, em duas escolas distintas, num único ano letivo. Contudo, posso 

afirmar, com toda a certeza, que o meu desempenho perante as turmas e perante a 

própria escola não seria o mesmo se não tivesse passado pela experiência do estágio 

pedagógico.  
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De seguida, apresento as conclusões do estudo efetuado e a minha reflexão crítica 

sobre todo este processo, incluindo uma análise reflexiva da influência do mesmo nas 

minhas práticas profissionais.  

Começo, assim, por analisar a fase inicial deste estudo, onde constatámos alguma 

insatisfação por parte dos professores de Educação Física da escola relativamente 

aos critérios de classificação em vigor aquando do início do nosso estágio, que nos fez 

sentir que haveria uma necessidade de mudança a este nível. Segundo as entrevistas 

que realizámos, os professores identificavam problemas a vários níveis nestes 

mesmos critérios, nomeadamente no que se refere à sua aplicabilidade e, 

fundamentalmente, à falta de aferição dos mesmos. Foi também possível concluir, 

através dos questionários aplicados, que os alunos da escola não conheciam os 

critérios de classificação da disciplina, limitando claramente a sua integração no 

processo avaliativo.  

Perante estes problemas, foi elaborada uma proposta de classificação, tendo por base 

as normas de referência para o sucesso enunciadas nos PNEF. No entanto, ao 

realizar observações dos alunos da escola de forma a identificar o seu nível de 

desempenho nas várias matérias, foi constatado que o nível global dos alunos era 

consideravelmente inferior às referências nacionais. Em todas as matérias observadas 

os alunos apresentaram níveis mais baixos comparativamente com os Programas. 

Neste sentido, tornou-se necessário adaptar as referências dos Programas à realidade 

da escola.  

Após a elaboração da nova proposta de avaliação e realização de novas observações 

foi então possível atribuir uma classificação aos alunos observados de acordo com 

estes novos critérios, comparando os resultados com a classificação atribuída pelo 

professor no final do 2º período.  

Apesar de não terem sido considerados os resultados finais do aluno, uma vez que as 

datas de conclusão do trabalho não permitiram recorrer às classificações do 3º 

período letivo, este estudo sugere que existem diferenças significativas entre as 

classificações dos alunos obtidas através da utilização da proposta de critérios de 

classificação, baseada nos PNEF, e os critérios de classificação em vigor na escola no 

início do estudo. De referir ainda que alguns alunos obtiveram classificações 

superiores quando utilizados os critérios de classificação elaborados com base nos 

PNEF, subindo de nível 2 para nível 3 ou de nível 3 para nível 4. Penso que estas 

diferenças se relacionam essencialmente com o facto de os anteriores critérios da 
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escola avaliarem todos os alunos em todos os elementos técnicos, 

independentemente do nível em que se encontram. Desta forma, um aluno de nível 

Introdutório numa determinada matéria, ao ser-lhe atribuído um nível de 1 a 5 nos 

elementos técnicos do nível Elementar, poderá obter uma classificação negativa 

nessas mesmas matérias, o que se refletirá também numa classificação negativa no 

final do período/ano letivo. Pelo contrário, a nova proposta de critérios de classificação 

considera apenas os elementos técnicos do nível em que o aluno se encontra, 

podendo assim refletir-se numa classificação mais elevada. Neste sentido, a análise 

realizada poderá indicar que estes mesmos critérios valorizam, de forma mais 

preponderante, os alunos com capacidades mais elevadas em determinadas matérias 

(não deixando de assegurar o ecletismo das várias matérias), permitindo-lhes obter 

melhores resultados.  

No entanto, estas ilações resultam de um estudo de caso realizado na Escola 

Secundária Pedro Nunes, o que poderá não ser suficientemente representativo para 

chegar a conclusões plausíveis. Desta forma, dada a relevância das evidências 

resultantes do presente estudo, seria importante a realização de um trabalho mais 

aprofundado sobre esta situação, que permitisse comprovar de forma mais fidedigna 

algumas das questões levantadas.  

A aplicação dos critérios de classificação baseados nas referências dos PNEF poderá 

apresentar muitas vantagens sobre os atuais critérios da escola. Como se verifica, 

estes critérios poderão permitir ao aluno atingir classificações mais elevadas. No 

entanto, penso que será importante ter em consideração que os alunos observados 

não se encontravam a trabalhar em função de objetivos definidos em função dos 

novos critérios o que poderá influenciar os resultados obtidos aquando da sua 

aplicação. Este assunto poderia também ser alvo de um estudo posterior, uma vez 

que, não estando os critérios de classificação aprovados pela escola, os professores 

não se encontravam a trabalhar desta forma, impedindo assim a realização de uma 

análise a este nível. Fica assim a questão relativamente à possibilidade de os alunos 

obterem melhores resultados caso se encontrem a trabalhar especificamente em 

função destes critérios.  

A análise realizada às classificações obtidas através dos diferentes critérios, sugere 

também que a nova proposta de avaliação se encontra mais ajustada às capacidades 

do aluno, uma vez que cada aluno apenas é avaliado nos conteúdos para os quais se 

encontra a trabalhar, sendo estes ajustados às suas capacidades. A aplicação destes 
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critérios poderá, desta forma, permitir uma maior diferenciação do ensino que se 

reflete posteriormente na avaliação do aluno, ao contrário dos atuais critérios da 

escola, que avaliam todos os alunos em todos os conteúdos, independentemente 

destes estarem ou não adequados ao seu grau de desenvolvimento.  

Um outro aspeto que se poderá considerar como vantagem da proposta apresentada 

relaciona-se com o rigor da sua utilização. Os anteriores critérios da escola definem 

apenas uma ponderação para cada uma das três áreas avaliadas, não estabelecendo 

critérios para a avaliação da área das atividades físicas e desportivas. Pelo contrário, 

os novos critérios de classificação definem claramente quais os objetivos a alcançar 

para a obtenção de cada um dos níveis. Esta clarificação de critérios será fundamental 

tanto para os professores como para os alunos. Só conhecendo claramente os 

critérios, os alunos, poderão assumir um papel ativo na sua avaliação, o que foi já 

constatado por diversos autores como sendo fundamental para uma aprendizagem 

efetiva. Pacheco (2002) referiu mesmo que o reduzido conhecimento dos critérios de 

classificação é, em muitos casos, a razão do insucesso. 

As entrevistas realizadas aos professores da escola, 6 anos mais tarde, mostraram-

nos que a definição destes novos critérios de classificação foi um estímulo 

extremamente importante para a aproximação dos critérios da escola às referências 

enunciadas nos PNEF. Todos os professores reconheceram a importância destas 

alterações, no sentido de melhorar as práticas avaliativas da escola na disciplina de 

Educação Física. Contudo, tal como já foi referido em alguns momentos, o nosso 

trabalho precisaria de sofrer algumas melhorias e ser complementado por outros 

estudos, de forma a aumentar a fiabilidade e relevância dos resultados. Neste sentido, 

considero que deveriam ter sido realizadas novas observações no final do 3º período 

do ano letivo 2007-2008, de forma a definir mais precisamente o nível alcançado pelos 

alunos no final do ano. Assim, poder-se-ia efetuar uma comparação mais fidedigna 

entre as classificações dos alunos obtidas através de ambos os critérios.  

Penso que também seria importante observar novamente os alunos nas diferentes 

matérias nos anos letivos seguintes, determinando assim com maior precisão o nível 

global dos alunos. Desta forma, poderiam ser estabelecidos critérios de classificação 

possivelmente mais adequados ao contexto da escola. Uma vez que os professores 

referiram, nas mais recentes entrevistas, que efetuaram pequenas alterações nos 

critérios de classificação que sugerimos, tornando-os um pouco mais exigentes, é 

possível que estes não estivessem totalmente adequados à realidade da escola. Por 
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outro lado, penso que poderei também assumir que este aspeto pode ter alguma 

relação com os facto de os alunos já conhecerem estes novos critérios e estarem a 

trabalhar em função dos mesmos. Como foi referido ao longo deste trabalho, vários 

autores têm reforçado a ideia de que a compreensão de todo o processo avaliativo, 

por parte dos alunos, poderá contribuir para uma melhor evolução do mesmo, 

contribuindo assim para a diminuição de resultados negativos (Harlen, 2006, 

Fernandes, 2005; Araújo, 2002; ARG, 1999, 2002). Por outro lado, o facto dos 

professores terem verificado que do 7º para o 8º ano o número de alunos, abaixo do 

Introdutório, aumentava em algumas matérias, poderá ter despoletado um alerta para 

o desenvolvimento da educação física na escola, focando-os mais na aprendizagem 

dos seus alunos. 

Apesar da importância que os professores atribuíram à definição de novos critérios de 

classificação, referiram também que existe ainda uma número reduzido de professores 

que não os utilizam ou que não os aplicam com suficiente rigor. Apesar de serem 

apenas uma pequena percentagem dentro do grupo disciplinar, penso que não se 

deve deixar de considerar preocupante esta questão. Seria importante perceber quais 

as razões que levam esse pequeno grupo de professores a não aplicar os critérios de 

forma rigorosa, no sentido de, por um lado, uniformizar o mais possível as práticas 

avaliativas na disciplina dentro da escola e, por outro lado, facilitar a compreensão e 

assimilação dos critérios por parte dos alunos. Se os critérios de classificação são 

afixados na escola e divulgados na internet, estando assim acessíveis a todos, a 

aplicação de diferentes critérios não permite, de forma alguma, a integração do aluno 

no processo avaliativo, impedindo-o de trabalhar em função de objetivos específicos, 

com a vista à obtenção de uma determinada classificação.  

Penso que talvez fosse importante que este assunto fosse trabalhado em reunião de 

grupo, no sentido de serem bem clarificados os critérios de classificação e 

esclarecidas quaisquer dúvidas que ainda existissem por parte de alguns professores. 

Poderiam ainda ser partilhadas grelhas de registo que facilitassem a recolha de dados 

e posterior conversão na classificação de cada aluno, caso estas ainda não existam.  

Através das mesmas entrevistas procurámos perceber qual seria atualmente o 

conhecimento dos alunos acerca dos critérios de classificação, tendo questionado os 

professores nesse sentido. Para complementar as respostas fornecidas pelos 

professores neste âmbito, poderiam também ter sido efetuados novos questionários 

aos alunos, no sentido de perceber mais claramente qual o seu grau de conhecimento 
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nesta matéria. Contudo, a minha vida profissional não me permitiu realizar 

deslocações mais frequentes à escola de forma a aplicar novamente os questionários. 

Fica, no entanto, este apontamento, para que, eventualmente, num estudo futuro 

possa ser analisado de forma mais aprofundada o conhecimento dos alunos dos 

critérios, assim como os motivos que os leva a interessarem-se ou não pelos mesmos.  

Nas entrevistas foi assim constatado que nem todos os alunos conhecem os critérios 

de classificação. Apesar de ter sido referido que a maioria conhece, penso que este é 

um aspeto bastante negativo para a disciplina, por todos os aspetos que já referi 

acerca da importância do seu conhecimento por parte dos estudantes. Aparentemente, 

os critérios de classificação são bastante divulgados, encontrando-se afixados na 

escola e expostos na internet. De acordo com as entrevistas, estes são ainda 

explicitados pelos professores e bastante relembrados ao longo das aulas. Pelo que 

nos foi referido, este problema deve-se essencialmente ao desinteresse pela disciplina 

de Educação Física por parte de muitos alunos da escola, o que, aparentemente, está 

intimamente relacionado com o facto de a classificação da disciplina não ser 

contabilizada na média final, no ensino secundário. Segundo nos foi mencionado, 

muitos alunos pensam que poderão transitar mesmo com classificação negativa, 

apesar de os professores terem já desmentido esta questão.  

De certa forma, os próprios professores pareceram bastante desmotivados com esta 

situação, sentindo-se um pouco sem argumentos para enfrentarem a desmotivação e 

desinteresse dos alunos pela disciplina.  

Considero esta situação de extrema gravidade e penso que estará a ter um impacto 

muitíssimo negativo para a disciplina. Esta é uma questão que merece claramente ser 

estudada e aprofundada de forma rigorosa, de forma a permitir a divulgação de dados 

concretos acerca dos problemas levantados com a eliminação da classificação da 

disciplina na média final do ensino secundário. Esses problemas deveriam ser 

tornados públicos e divulgados junto do Ministério de Educação para que possam ser 

tomadas medidas que invertam esta situação. Considero completamente inadmissível 

que numa sociedade desenvolvida, como a nossa pretende ser, se desvalorize assim 

uma disciplina como a Educação Física, contrariando aquilo que tem vindo a ser feito 

em muitos países, cuja política educativa tem sido apontada como exemplar. A 

importância da Educação Física foi já comprovada por diversos autores em diferentes 

estudos.  
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Regressando novamente ao conhecimento dos critérios de classificação por parte dos 

alunos, os professores referiram também que consideram que os estudantes são 

normalmente mais empenhados e conseguem alcançar melhores resultados quando 

interiorizam esses mesmos critérios, indo assim ao encontro dos vários estudos já 

mencionados anteriormente (Harlen, 2006, Fernandes, 2005; Araújo, 2002; ARG, 

1999, 2002).  

Esta foi uma questão com a qual sempre tive grande preocupação ao longo do estágio 

pedagógico e, posteriormente, ao longo da minha vida profissional. Sempre foi claro 

para mim que os alunos deverão trabalhar segundo objetivos bem definidos. Só 

quando sabemos o que precisamos alcançar, podemos definir estratégias para o fazer 

e só assim nos podemos envolver nesse processo, com motivação e empenho.  

Durante o meu estágio elaborei diversas fichas para trabalho na aula, incluindo os 

elementos técnicos para atingir os diferentes níveis. Por exemplo, na Ginástica de 

Solo e de Aparelhos, onde as aulas funcionavam normalmente em circuito, colocava 

em cada estação os elementos que os alunos teriam de conseguir realizar para se 

enquadrarem num determinado nível. Juntamente com estas fichas, colocava uma 

outra onde os alunos deveriam colocar em que nível consideravam que se 

encontravam no momento e qual o que pretendiam alcançar. Claro que este 

procedimento implica diversas sessões de esclarecimento ao longo das aulas no 

sentido de permitir aos alunos uma apreensão mais objetiva do processo avaliativo. 

Uma das coisas que constatei com estas fichas foi que os alunos têm uma grande 

dificuldade em se autoavaliar com algum rigor, possivelmente porque não estão 

habituados a fazê-lo. Tive situações em que alguns alunos, que no meu entender, 

ainda não completavam corretamente o nível Introdutório, consideravam que se 

enquadravam já no nível Elementar. Para combater esta situação, para além dos 

esclarecimentos orais, fui procurando completar as respetivas fichas, incluindo critérios 

de êxito mais claros para os diferentes elementos, para que os alunos percebessem 

como deveriam executar esses mesmos elementos. Infelizmente, ao longo da minha 

vida profissional não tive grande oportunidade para trabalhar um pouco mais estas 

questões, uma vez que tive apenas breves passagens pela escola, nunca tendo ficado 

sequer um ano letivo completo no mesmo sítio. Contudo, sempre procurei esclarecer o 

mais possível os alunos acerca do modo com se desenvolvia a sua avaliação, 

tentando integrá-los nesse processo, através de autoavaliações frequentes, da 

definição conjunta de objetivos para as diferentes matérias e, consequentemente, para 

a obtenção do nível de classificação.  
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Considero assim essencial que, em primeiro lugar, os critérios de classificação sejam 

definidos pela escola de forma clara, com constantes aferições por parte dos 

professores no sentido de avaliarem se estes se encontram ajustados à população 

escolar, uma vez que as escolas têm realidades bastante distintas umas das outras no 

que se refere às questões físicas e materiais. Em segundo lugar, que esses critérios 

sejam divulgados de forma a serem apreendidos pelos alunos e que estes sejam 

sempre integrados no seu processo avaliativo.  

Penso que, quando estas metas não são claras, a Educação Física se torna mais num 

momento de diversão e descontração para os alunos que gostam de praticar desporto. 

Não que não considere que a disciplina deva ter um pouco essa vertente, uma vez que 

apresenta um formato bastante diferente das restantes disciplinas, em que os alunos 

têm de permanecer sentados durante várias horas. Neste sentido, a Educação Física 

surge como uma atividade com características nitidamente distintas das restantes, o 

que deverá ser utilizado como fator motivacional. No entanto, a disciplina não poderá 

de forma alguma ser reduzida a um espaço de lazer e diversão, sendo fundamental 

que esta seja encarada de forma séria, com um currículo bem definido, com objetivos 

claros e de extrema importância para a formação pessoal e académica dos 

estudantes. Sei, por experiência própria como aluna, como a falta de orientações 

neste sentido leva a que os alunos apenas encarem a Educação Física e as atividades 

nela propostas como momento de distração e entretenimento. Enquanto estudante, 

nunca me recordo de alguma vez ter compreendido a forma com era avaliada nas 

aulas desta disciplina e como essa avaliação se convertia numa classificação no final 

de cada período. Lembro-me que encarávamos um pouco estas aulas como uma 

espécie de prolongamento do intervalo onde tínhamos a possibilidade de praticar 

atividade física de forma orientada. Não conhecíamos objetivos para atingir nem nada 

que nos orientasse. Sentíamos que apenas tínhamos de “ser bons” nas várias 

atividades. Naturalmente, neste momento, sei que os processos avaliativos têm de ir 

muito para além disto e entendo que só clarificando estes processos poderemos 

integrar os alunos no desenvolvimento da sua avaliação, contribuindo assim de forma 

significativa para a evolução das suas aprendizagens.  

Após a conclusão das duas fases do estudo, e depois da análise efetuada e respetivas 

conclusões, considero que as evidências apresentadas neste estudo de caso poderão 

representar importantes contributos para a justificação do aperfeiçoamento dos 

critérios de classificação. Ainda que o universo de estudo fosse consideravelmente 

reduzido, limitando-se apenas a uma única escola, sabemos que, infelizmente, esta 
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ainda é a realidade de outras escolas no nosso país. Gostaria que este trabalho 

pudesse assim contribuir para a divulgação da necessidade de aproximação dos 

critérios de classificação em todas as escolas e, essencialmente, para alertar os 

professores sobre a importância do conhecimento desses mesmos critérios pelos 

alunos.  

Da pouco experiência que tenho tido neste domínio, sinto que esta é uma questão que 

por vezes acaba por ser um pouco esquecida pelos professores. No contexto atual, 

em que os docentes são excessivamente sobrecarregados com questões burocráticas, 

que muitas vezes consideram desnecessárias e absurdas, com a enorme pressão 

para que tudo seja objetivo e fundamentado por escrito e ainda com o clima de tensão 

existente entre o Ministério de Educação e os professores, penso que em algumas 

situações este contexto acaba por influenciá-los indiretamente. Poderão ser levados a 

preocupar-se demasiado com as questões burocráticas e descentrarem-se das 

questões práticas e, a meu ver, essenciais, que definem aquilo que deveria ser a 

essência de ser professor – contribuir para o desenvolvimento do aluno no seu todo, 

tanto a nível académico como pessoal.  

Do meu ponto de vista, a avaliação hoje em dia tende, em alguns casos, a constituir-

se como um processo meramente classificativo, facto que considero que é um pouco 

corroborado pelo Ministério da Educação. A política educativa que tem vindo a ser 

seguida, e que coloca o foco principal nos exames e nas classificações neles obtidas, 

contribui para a criação de um clima em que a classificação assume um papel 

excessivamente importante e contribui para um esquecimento da sua verdadeira 

função – regular o processo ensino-aprendizagem e não apenas classificá-lo no final.  

Esta situação é agravada por orientações do Ministério que contribuem para a 

desvalorização das disciplinas em que, segundo as suas próprias declarações 

públicas, a componente teórica não é tão significativa, como a Educação Física, a 

Educação Tecnológica, entre outras, diferenciando-as das disciplinas designadas 

como “estruturantes”. Considero que, logo à partida, nomear um conjunto de 

disciplinas como “estruturantes”, por oposição às restantes que talvez tenhamos de 

considerar como “não estruturantes”, marginaliza e coloca como que num plano 

inferior estas últimas. No mesmo sentido, as decisões que têm vindo a ser tomadas 

para estas disciplinas indicam uma clara desvalorização das mesmas. São exemplos 

disso a exclusão da Educação Física da média final no Ensino Secundário e a 

subalternização do desporto escolar, que tem vindo a apresentar um enorme 
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decréscimo tanto no número de horas disponíveis para os professores como nas 

verbas disponibilizadas para a dinamização destas atividades. Também noutras 

disciplinas se tem verificado estas políticas, como é o caso da Educação Tecnológica, 

onde passou a haver apenas um professor por turma, em vez de dois, e de muitas 

outras disciplinas onde as turmas deixaram de estar divididas em dois turnos, 

passando assim a ter todos os alunos à mesma hora.  

No meu entender, estas situações revelam uma extrema falta de conhecimento sobre 

as disciplinas em questão e, essencialmente, sobre a sua importância e também sobre 

o que a educação e o que é a formação integral do aluno. Penso que a excessiva 

valorização das questões teóricas, com prejuízo para as disciplinas que contribuem 

para educação do corpo e para o desenvolvimento da criatividade e da expressão, não 

serão de forma alguma benéficas para os nossos alunos. Ao mesmo tempo que 

ouvimos dizer que devemos seguir as políticas dos países considerados como tendo 

os sistemas educativos mais desenvolvidos da Europa, como é o caso dos países 

nórdicos, onde a componente prática é altamente valorizada, vemos a nossa 

educação aproximar-se mais das práticas utilizadas há algumas décadas atrás.  

Para terminar, gostava de referir que a elaboração deste trabalho, com particular 

destaque para a primeira fase do estudo, alargou consideravelmente o meu 

conhecimento acerca da avaliação. Por um lado, a vasta pesquisa bibliográfica 

realizada permitiu-me aumentar bastante o meu conhecimento teórico acerca das 

práticas avaliativas. Por outro lado, todo o desenvolvimento do estudo levou-me a 

questionar muitas ideias e situações às quais muitas vezes nos acostumamos e 

acomodamos. A avaliação é algo com que contactamos ao longo de vários anos da 

nossa vida, fazendo com que consideremos muitas situações como normais e como 

certas. Este trabalho veio contrariar essa situação, abrindo amplamente os meus 

horizontes no que respeita a este tema, tornando para mim muito mais clara e objetiva 

a definição do conceito de avaliação. Penso que até então, apesar dos conceitos 

teóricos já abordados ao longo da licenciatura, tinha ainda uma ideia de avaliação 

muito ligada e limitada à classificação. Ao estudar mais aprofundadamente as 

questões relacionadas com a classificação dos alunos, tendo que necessariamente, 

em alguns momentos, distingui-la dos restantes momentos avaliativos, fui 

interiorizando de forma diferente a noção de avaliação, considerando-a cada vez mais 

um processo mais abrangente e fundamental para a evolução e aprendizagem dos 

alunos.  
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Estas conceções têm acompanhado e influenciado o meu desempenho enquanto 

profissional, não exatamente da mesma forma que as aplicámos no estágio porque 

não tenho tido muito contacto com o 3º ciclo e secundário, tendo trabalhado 

essencialmente com crianças do 1º ciclo, onde todas as questões avaliativas são 

consideravelmente diferentes. Contudo, mantém-se sempre a necessidade de 

realização de uma avaliação inicial, que permita definir o nível global da turma e dos 

alunos em particular, para posteriormente serem definidos os objetivos passíveis de 

serem atingidos ao longo do ano letivo. Ainda que também de forma diferente, a 

avaliação formativa não deixa de ser importante, no sentido de permitir aos alunos 

perceberem a sua evolução, aquilo que já alcançaram e o que ainda poderão alcançar. 

Regressando à definição de Pacheco (2006), que refere que avaliar é decidir na base 

de um juízo de valor, formulado sobre um processo de recolha de dados, em função 

de critérios bem definidos, julgo poder afirmar que nenhum professor em exercício da 

sua atividade profissional poderá ensinar sem avaliar, qualquer que seja a disciplina 

em causa, o contexto ou a faixa etária dos alunos. Neste momento, considerando os 

contextos em que trabalho, a minha maior dificuldade relaciona-se com o problema 

dos critérios bem definidos, uma vez que são poucas ou nenhumas as orientações de 

entidades superiores acerca dos objetivos a atingir e dos critérios para os avaliar. Para 

fazer face a esta questão, tenho procurando articular-me com outros colegas, no 

sentido de uniformizarmos o mais possível as nossas práticas educativas ao nível dos 

conteúdos, tentando que haja uma progressão coerente entre os diferentes níveis de 

aprendizagem.  
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ANEXO 1: GUIÃO DO QUESTIONÁRIO AOS ALUNOS 

 

Destinatários Informação que se pretende Questão 

Alunos da Escola 

Secundária Pedro 

Nunes 

 Dados biográficos 

 Ano de escolaridade, 

Idade, Género, Nota na 

disciplina de Educação 

Física no ano letivo 

anterior 

 Classificação obtida no 

ano anterior 

 Diz por palavras tuas 

quais são os critérios 

de classificação em 

Educação Física (EF) 

 Representação acerca 

das normas de referência 

para a avaliação na 

disciplina de EF 

 Autoconsciencialização 

de competências 

necessárias para o 

sucesso na EF 

 O que tens de fazer 

para ter nota 10/3 em 

EF no final do ano 

letivo? 

  Auto conceito e perceção 

das suas competências; 

 Representação da 

avaliação. 

 Se te avaliasses neste 

momento que nota te 

darias? Porquê? 
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ANEXO 2: QUESTIONÁRIO AOS ALUNOS 

Este questionário faz parte de um estudo na área da avaliação e tem como objetivo averiguar a 

perceção dos alunos face aos critérios de classificação utilizados na escola. Todas as 

informações fornecidas serão totalmente confidenciais. 

Ano de escolaridade: _____  Idade: _____  Género: M / F 

Nota obtida a EF no ano letivo anterior: ________ 

 

Relativamente à nota de EF obtida nos anos anteriores, consideras que: (seleciona a 

opção que mais se identifica contigo) 

1. Não tens tido sucesso 

2. Tens tido sucesso 

3. Tens tido muito sucesso 

 

Diz por palavras tuas quais são os critérios de classificação em Educação Física? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

O que tens de fazer para teres nível 3 em Educação Física no final do ano letivo? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Se te autoavaliasses neste momento que nota te darias? Porquê? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Obrigada pela colaboração! 
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ANEXO 3: GUIÃO DA ENTREVISTA AOS PROFESSORES 

Destinatários Informação que se pretende Questão 

Professores do 

Departamento 

de Educação 

Física 

 Representações/considerações 

sobre os critérios de 

classificação utilizados pelo 

Departamento; 

 Representação da avaliação 

quanto aos seus intervenientes; 

 Concorda com os atuais 

critérios de classificação 

da disciplina de 

Educação Física? 

 Considerações dos professores 

sobre: 

 Os critérios de classificação; 

 Necessidade de mudança nos 

mesmos critérios; 

 Funcionalidade de aplicação 

dos critérios. 

 O que deveria ser 

alterado nesses 

critérios? 

 Em termos meramente 

operacionais (da 

funcionalidade da sua 

aplicação) quais são, na 

sua opinião, os maiores 

problemas destes 

critérios? 

 Adequação dos critérios de 

classificação aos objetivos 

pedagógicos e metodológicos 

da Educação Física; 

 Principais fatores que o 

professor associa à obtenção de 

sucesso por parte dos alunos. 

 Considera que os 

critérios se encontram 

adequados às 

capacidades dos alunos 

desta escola? 

 Quais os aspetos que 

mais valoriza na 

avaliação? 

 Perceção dos professores 

acerca da apropriação dos 

critérios de classificação por 

parte dos alunos 

 Os alunos conhecem os 

critérios de classificação 

da escola? 
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ANEXO 4: ENTREVISTA AOS PROFESSORES (1ª FASE) 

 

 

1. Concorda com os atuais critérios de classificação da disciplina de Educação 

Física? 

 

2. O que deveria ser alterado nesses critérios? 

 

3. Em termos meramente operacionais (da funcionalidade da sua aplicação) quais 

são, na sua opinião, os maiores problemas destes critérios? 

 

4. Considera que esses critérios se encontram adequados às capacidades dos 

alunos desta escola? 

 

5. Os alunos conhecem os critérios de classificação da escola? 
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Anexo 5: Outputs - frequência Absoluta e relativa das 

classificações  OBTIDAS PELOS ALUNOS 

 

Statistics 

  Classificação 

PNEF 

Classificação 

Professor 

N Valid 43 43 

Missing 0 0 

 

 

Tabela de frequência 

Classificação PNEF 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 5 11,6 11,6 11,6 

3 26 60,5 60,5 72,1 

4 12 27,9 27,9 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

 

Classificação Professor 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 7 16,3 16,3 16,3 

3 29 67,4 67,4 83,7 

4 7 16,3 16,3 100,0 

Total 43 100,0 100,0   
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ANEXO 6: TESTE T PARA AMOSTRAS EMPARELHADAS 

 

 

Paired Samples Statistics 

  

Mean N 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 Classificação PNEF 3,16 43 ,615 ,094 

Classificação 

Professor 
3,00 43 ,577 ,088 

 

 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 Classificação PNEF & 

Classificação Professor 
43 ,671 ,000 

 

 

 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

t df 

Sig. 

(2-tailed)   Lower Upper 

Pair 1 Class.PNEF 

– Class. 

Professor 

,163 ,485 ,074 ,014 ,312 2,203 42 ,033 
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ANEXO 7: FICHAS DE OBSERVAÇÃO DAS MATÉRIAS 

Nome 

Registo de Avaliação - Voleibol 
  

INTRODUTÓRIO ELEMENTAR 

Serviço por 
Baixo 

Toque de 
dedos  Manchete 

Enquadramento 
com a bola 

Controlo e 
Dominio da bola  

Toque de dedos 
alto e colocado Remate 

Serviço 
por cima  

Enquadramento 
com a bola 
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Nome 

Lançamento do peso Corrida de barreiras 
Empurra o 

peso para a 
frente e para 

cima 

Braço flectido Cotovelo acima do ombro 
3 passadas entre 

barreiras 
Perna de ataque em 

extensão 
Perna de recuperação 

paralela ao solo 
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Nome 

Registos de Avaliação - Basquetebol 

INTRODUTÓRIO ELEMENTAR 

Enquadra-se 
com o cesto 

Posição 
Base 

Passe e 
Recepção 
controlada 

Drible de 
progressão 

Linhas 
de 

passe 

Lança 
em 

apoio 

Drible de 
protecção 

Desmarca-se 
na direcção 

do cesto 

Lança 
na 

Passada 

Marcação 
Individual 

Intercepção 
e Desarme 

Fintas 
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Nome 

Registos de Avaliação - Ginástica de Solo 

INTRODUTÓRIO ELEMENTAR 

Cambalhota Pino 
Cabeça 

Posições de 
Flexibilidade 

Subida 
para 
Pino 

Roda 

Em sequência Em Exercício 

Avião 
Cambalhota 

saltada 
Pino 

cambalhota 
Elementos 
de ligação 

Cambalhota 
à 

retaguarda 
+ pino 

Rodada 

Retag. Frente 
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ANEXO 8: ENTREVISTA AOS PROFESSORES (2ª FASE) 

 

Professor X: 

1. Considerou positiva para a sua prática e para o grupo de Educação Física a 

utilização da proposta que aqui deixamos? 

Sim, foi positiva. Aliás, é exactamente através destes critérios de avaliação que nós 

conseguimos avaliar de forma mais objectiva. 

2. Têm utilizado a nossa proposta, tal qual a apresentamos, ou procederam a 

algum ajuste? 

Fizemos alguns ajustes nos níveis. Os níveis foram ajustados mas a estrutura é a 

mesma. 

3. Porquê? 

Por causa dos nossos alunos. Tivemos de adaptá-los aos nossos alunos. Na parte da 

aptidão física tornámo-la mais exigente do que estava. Sentimos que devíamos ser 

mais exigentes nessa área. E dos conhecimentos também. Aumentamos no último 

nível a classificação que eles têm de ter nos conhecimentos. 

4. Em termos operacionais, todos os professores do seu grupo disciplinar têm 

utilizado estes critérios de avaliação para classificar os seus alunos? 

Sim. Só um ou dois é que falham… Mas no geral utilizam. 

5. Os professores têm divulgado e explicitado os critérios de avaliação aos 

alunos? 

Sim. No princípio do ano, na primeira aula. E temos que recordar sempre no final do 

período. Eles ficam sempre um bocado sem saber onde é que andam, por isso temos 

de recordar sempre os critérios. E de qualquer forma eles estão para conhecimento de 

todos na página de internet. Estamos sempre a lembrar “vão à página de internet, 

vejam os critérios, vejam o que têm de saber”. 

6. Considera que os alunos têm conhecimento destes critérios? 

Pouco. Nós informamos, vamos lembrando, mas alguns ainda não sabem. Outros 

conhecem mais ou menos. Têm uma noção dos critérios mas não sabem exactamente 

o que precisam par as notas que pretendem.  

7. Como observou isso? 

Eles não sabem. Por exemplo, passam a vida a perguntar-me “professora, este 

número no vaivém equivale a quanto na nota?”. Não deviam fazer estas perguntas. 

Têm tudo afixado mas nunca sabem os critérios. 
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8. Qual é, na sua opinião, o impacto que o conhecimento por parte dos alunos 

dos critérios de avaliação teve na gestão da sua aprendizagem e na gestão da 

sua classificação? 

Os alunos, se entendem este tipo de avaliação, preocupam-se mais e vão saber o que 

é que têm de fazer para o nível introdutório e para o nível elementar. Os que se 

preocupam depois conseguem evoluir mais em relação aos outros porque procuram 

sempre passar esse nível. Por exemplo, na acrobática nós temos umas fichas que têm 

os elementos por níveis. E nós damos-lhes as fichas para a mão e eles tentam sempre 

fazer o nível acima. Alguns não conseguem, porque na acrobática não é fácil, mas 

tentam e acabam por se empenhar mais e consequentemente ter uma evolução maior. 

9.  Considera que o facto de a nota de Educação Física já não entrar para a 

média final dos alunos, influenciou o seu comportamento nas aulas? 

Para todos. Na parte da motivação, da participação. Foi péssimo! Desmotivou os 

alunos completamente. Não querem saber, faltam às aulas, não trazem material, não 

querem saber da nota para nada. Eu estou sempre a avisá-los: “atenção que para a 

média não conta mas têm que ter nota positiva para passar de ano!”. Mas eles acham 

que não, que não é preciso. 

Para alguns alunos, quando a nota de EF contava para média, poderia subir-lhes 

a média final? 

Para a grande maioria subia a média. Havia alguns que poderia descer mas eram 

muito poucos. Eu acho que foi muito prejudicial para os alunos.  

 

 

 


