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Introdução 
O presente projeto enquadra-se no âmbito da área 2 – investigação e inovação pedagógica, 

do Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, da Faculdade de 

Motricidade Humana, e debruça-se sobre a eficácia e coerência dos professores de Educação Física, 

na atribuição dos níveis de aprendizagem, previstos pelos programas nacionais de Educação Física 

(PNEF), aos alunos. 

 Os PNEF defendem que os processos e os resultados da avaliação devem contribuir para o 

aperfeiçoamento do processo de ensino e de aprendizagem assim como apoiar o aluno na procura e 

alcance do sucesso em Educação Física (EF). O grau de sucesso ou de desenvolvimento de um 

aluno na disciplina de EF equivale à qualidade revelada na interpretação prática dessas 

competências, nas situações características (Jacinto, Comédias, Mira & Carvalho, 2001), 

competências e situações essas que são previstas e definidas pelos mesmos programas, 

especificadas por níveis de prática em progressão – introdução, elementar e avançado. Por forma a 

garantir a qualidade revelada na interpretação dessas competências, Carvalho (1994) defende que, 

deve existir uma escolha criteriosa das situações pretendidas de avaliar, uma definição de critérios e 

indicadores de observação precisos, evidenciados nas situações, e uma recolha de informação 

sistemática acerca das aprendizagens dos alunos. Deste modo o rigor, a objetividade e a fiabilidade 

da avaliação estão, à partida, garantidos. Contudo, Comédias (2012) afirma que tudo isso depende 

do significado que cada observador atribui aos comportamentos evidenciados, nos próprios termos 

de especificidade da definição de cada nível. 

No contexto de intervenção pedagógica em EF, o instrumento utilizado para a recolha de 

informações que sustentam a tomada de decisão, é, por excelência, a observação. Segundo, 

Carvalho (1994) “duas pessoas a olhar, olham, inevitavelmente, de maneira diferente” (p. 151). No 

entanto, Neves, Campos, Fernandes e Conceição (1994) afirmam que a observação, “quando 

cuidadosamente estruturada, permite a recolha de evidências das aprendizagens e garante a 

qualidade e correção das avaliações desde que ocorra com certa frequência e em contextos 

diferentes” (p. 2).  

Compreendendo, de um modo generalizado, o imponente papel que a avaliação assume no 

processo de ensino e de aprendizagem é essencial que esta seja de tal forma eficaz, que assegure 

tomadas de decisão adequadas, relativamente às aprendizagens dos alunos ou de um grupo de 

alunos. A Lei de Bases do Sistema Educativo 30/2001 de 19 de julho declara que, um dos princípios 

sobre o qual a avaliação das aprendizagens assenta prende-se com a consistência entre os processos 

de avaliação e as aprendizagens e competências pretendidas. É assim fundamental que diferentes 
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professores, de um mesmo grupo, utilizem e interpretem os mesmos critérios de um modo idêntico, 

para que a avaliação das aprendizagens dos alunos seja válida. 

A Escola Básica Eugénio dos Santos é uma escola que oferece o segundo e o terceiro ciclos 

do ensino básico, havendo uma inevitável mudança de professor entre ciclos, e onde nem sempre é 

verificada uma continuidade no acompanhamento dos alunos, dentro do mesmo ciclo de 

escolaridade. Para além disso o subdepartamento de EF assume os PNEF como o documento 

orientador das suas práticas pedagógicas. Como tal, surgiu o interesse em estudar parte do seu 

processo avaliativo, percebendo se existe coerência na atribuição dos níveis definidos nos PNEF às 

aprendizagens dos alunos, por diferentes professores do subdepartamento de Educação Física desta 

mesma escola. Este interesse foi reforçado pelas entrevistas realizadas aos professores do 

subdepartamento de Educação Física, uma vez que acabaram por identificar a incoerência, na 

atribuição de níveis, como um problema educacional existente. 

Considerando o problema identificado, o presente trabalho será desenvolvido no âmbito da 

investigação-ação, com o objetivo de refletir sobre o mesmo e idear um plano de ação para 

conseguir colmatar o problema, caso este se verifique. Para além de investigar a coerência existente 

entre os diversos professores do subdepartamento de Educação Física na atribuição dos níveis 

definidos nos PNEF às aprendizagens dos alunos, procurámos perceber se os mesmos professores 

são eficazes nessa atribuição, e quais as possíveis razões que poderão sustentar a sua ineficácia e 

incoerência, caso estas se verifiquem. As dificuldades sentidas pelos professores deste 

subdepartamento, durante processo de atribuição de níveis, foi outro aspeto sobre o qual nos 

debruçámos ao longo do trabalho. 

Deste modo, o presente documento encontra-se dividido em cinco partes. Numa primeira 

parte será apresentada uma breve revisão da literatura, focada em duas grandes temáticas: a 

observação e a avaliação das aprendizagens. Seguidamente serão apresentados todos os aspetos 

metodológicos necessários e utilizados para a concretização do presente estudo. Num terceiro e 

quarto momento serão apresentados e discutidos, respetivamente, os dados resultantes da 

investigação. Este estudo termina com um síntese geral dos resultados obtidos, aliado a uma 

proposta de ação futura, na tentativa de aumentar a fiabilidade e a eficácia dos professores do 

subdepartamento. 
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1 Problemática 
1.1 Processo de avaliação – níveis macro, meso e micro sistémicos 

A avaliação das aprendizagens, de acordo com Fernandes (2005), é “todo e qualquer processo 

deliberado e sistemático de recolha de informação, mais ou menos participado e interactivo, mais ou 

menos negociado, mais ou menos contextualizado, acerca do que os alunos sabem e são capazes de 

fazer numa diversidade de situações” (p.16). Carvalho (1994) afirma que a avaliação assume uma 

importância fulcral no processo de ensino e aprendizagem, na medida em que permite orientar, 

regular e certificar todas as decisões tomadas relativamente a um determinado aluno ou grupo de 

alunos (Carvalho, 1994). 

 O processo de avaliação, no contexto da EF, não se cinge apenas à esfera de ação do 

professor, havendo decisões preliminares que se constituem como pilares fundamentais para a sua 

ação. Estas decisões, posteriormente formalizadas em documentos, podem ser agrupadas em três 

níveis de análise, nomeadamente nos níveis macro, meso e micro sistémicos.  

O nível macro sistémico contempla as decisões emanadas pelo Ministério da Educação e da 

Ciência, onde encontramos o currículo nacional e os PNEF. São estes últimos que preconizam as 

linhas orientadoras para o desenvolvimento da EF a nível nacional, considerando, também, decisões 

ao nível da avaliação das aprendizagens dos alunos. Nos PNEF são definidos critérios de 

desenvolvimento para todas áreas de avaliação da EF. Ao nível da área das atividades físicas, são 

sistematizados os níveis de especificação: introdução, elementar e avançado1. Cada nível de 

especificação considera um conjunto de objetivos, critérios e situações de aprendizagem. Segundo 

Jacinto, Comédias, Mira e Carvalho (2001), esta especificação contribui para uma “maior coerência 

no entendimento e coordenação do trabalho entre os professores e na articulação entre escolas” (p. 

11). Numa perspetiva de resposta às necessidades identificadas e fundamentadas ao nível da 

pertinência contextual optámos, no presente estudo, por centrarmos a nossa análise na área das 

atividades físicas. 

Quando as decisões se centram no domínio da escola deparamo-nos com um nível de análise 

meso sistémico. Não querendo menosprezar decisões fundamentais pelo qual cada escola é 

responsável, como por exemplo a elaboração do projeto educativo de escola e do projeto curricular 

de escola, apenas destacamos, a este nível, a elaboração do projeto curricular de EF, sendo este da 

                                                
1 “Introdução, onde se incluíram as habilidades, técnicas e conhecimentos que representam a aptidão específica ou 
preparação de base (“fundamentos”). Elementar, nível onde se discriminam os conteúdos constituintes do domínio 
(mestria) da matéria nos seus elementos principais e já com caráter mais formal, relativamente À modalidade da Cultura 
Física a que se referem. Avançado, que estabelece os conteúdos e formas de participação nas atividades típicas da 
matéria, correspondentes ao nível superior, que poderá ser atingido no quadro da disciplina de Educação Física” 
(Jacinto, Comédias, Mira, & Carvalho, 2001). 
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responsabilidade do departamento de EF de cada escola. É neste documento que, com base nos 

PNEF, o departamento esquematiza qual será o currículo dos alunos para um determinado ano/ciclo 

de escolaridade, explicitando as matérias que serão trabalhadas, os níveis de especificação que 

poderão ser concretizados e as competências que os alunos deverão desenvolver em cada uma das 

áreas trabalhadas (Araújo, 2007), considerando, sempre, as características e possibilidades de cada 

escola (Brás & Monteiro, 1998). Araújo (2007) afirma ainda que ao haver divulgação deste 

currículo, “articulado verticalmente para o conjunto dos anos de escolaridade, está também a ser 

formalizado o compromisso do departamento de EF, as suas decisões estratégicas, com vista ao 

desenvolvimento desse mesmo currículo” (p. 123).  

O compromisso do departamento de EF, sendo este coletivo e não de acordo com as 

intenções de cada professor de forma isolada e individual, deve situar-se a três níveis, 

nomeadamente nos objetivos para os alunos, na organização das condições de realização e por fim 

nos fatores de desenvolvimento e da afirmação da importância da EF (Brás & Monteiro, 1998). 

Centrando-nos apenas ao nível dos objetivos dos alunos, este deve contemplar os seguintes aspetos: 

modelo e definição do planeamento plurianual e anual de EF; modelo e definição do plano anual de 

turma; elaboração do protocolo de avaliação inicial; definição de objetivos intermédios para cada 

matéria; e definição e operacionalização do sistema de avaliação (Brás & Monteiro, 1998). Os 

autores defendem ainda que o último ponto mencionado – sistema de avaliação – deve incluir 

diversos aspetos tais como as áreas de avaliação, os parâmetros, os critérios, as situações de 

avaliação os indicadores de observação e ainda as fichas de registo, sendo este o principal foco de 

análise do presente trabalho. Deste modo, todos os professores de EF de uma escola têm uma base 

de trabalho comum, constituindo um suporte para toda a prática pedagógica, a desenvolver com 

cada uma das suas turmas. Encontramo-nos no nível micro sistémico.  

 No entanto, a existência de um documento que espelhe os níveis de especificação para cada 

matéria – PNEF ou projeto curricular – não é garantia de uma avaliação eficaz das aprendizagens. 

Barbosa e Alaiz (1994) afirmam que uma das condições fundamentais à construção da avaliação das 

aprendizagens dos alunos assenta sobre a clareza dos objetivos pedagógicos e sobre o conhecimento 

e assimilação dos critérios de avaliação, por todos os atores envolvidos no processo de ensino e de 

aprendizagem. Enquanto a clareza dos objetivos pedagógicos é algo que se encontra expressa em 

cada nível de especificação, o mesmo não se aplica ao seu conhecimento e assimilação. Também 

Comédias (2005) assegura que muitas vezes o problema não está nos critérios, mas sim no 

professor. Um critério não pode ser ambíguo, tendo que ser claro para conseguir diferenciar os 

níveis de especificação das matérias. Os problemas complexos, e necessários de resolver, são os do 

professor, como por exemplo o pouco conhecimento da matéria, o mau domínio dos critérios de 
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avaliação, o pouco treino de observação, o não acreditar na avaliação como um elemento 

estruturante do processo de ensino e de aprendizagem (Comédias, 2005).  

Dado que o subdepartamento de Educação Física da Escola Básica Eugénio dos Santos 

assume os PNEF como o documento orientador das suas práticas pedagógicas, procuramos perceber 

quais os principais problemas que se encontram associados à avaliação das aprendizagens dos 

alunos.  

 

1.2 Observação – instrumento primordial na avaliação em Educação Física 

A capacidade do professor avaliar encontra-se intimamente relacionada com a sua 

capacidade de observar, visto que a observação é, por excelência, o instrumento de avaliação em EF 

(Carvalho, 1994). De acordo com Sarmento (2004), observar não se resume ao ato de olhar, mas 

sim à capacidade de captar significados através da visualização. Mendes, Clemente, Rocha e 

Damásio (2012) asseguram que observar não se cinge, apenas, a uma perceção. “Observar advém 

de um conjunto de expectativas intrínsecas do observador […] que consequentemente resultam em 

hipóteses, confirmações ou reformulações” (p. 58-59). 

Carvalho (1994) afirma que é crucial que o rigor pedagógico esteja presente na seleção das 

situações de avaliação e na definição de critérios de observação, por forma a garantir a qualidade e 

validade da recolha das informações pretendidas. “O rigor da observação passa pela seleção prévia 

daquilo que queremos observar” (p. 146). Mendes et al. (2012) corroboram tal afirmação na medida 

em que certificam que o planeamento e a projeção da observação podem ser elementos 

determinantes no incremento da qualidade e do foco da observação. Para que a observação seja um 

instrumento válido, Sarmento (1991) defende que, antes de passar à observação propriamente dita, 

deve ser seguido um conjunto de etapas preliminares, nomeadamente, a delimitação do campo de 

observação, a definição da unidade de observação, a definição de medida de observação e o 

estabelecimento de sequências comportamentais. A delimitação do campo de observação consiste 

na escolha da tarefa, da situação, da atividade, sobre o qual irá incidir a observação. A definição da 

unidade de observação fundamenta-se sobre a escolha do que se pretende observar, como por 

exemplo, um grupo, uma turma, um conjunto de fenómenos. A definição da medida de observação 

recai sobre a seleção dos valores mensuráveis que podem ser aplicados ao que se observa, de modo 

a clarificar o registo efetuado. O estabelecimento de sequências comportamentais assenta sobre a 

determinação das ações dignas de registo, que devem ser definidas de forma criteriosa e racional. 

Por forma a auxiliar este estabelecimento de sequências devem ser construídas fichas de observação 

onde serão inseridas as categorias a observar (Guilherme, Pinto, & Barreiros, 1999). Aranha (2007) 

vem sistematizar todos estes procedimentos num momento: pré-observação. Resumidamente, este 
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momento caracteriza-se pelo plano avaliativo, desenvolvido previamente à observação 

propriamente dita, que consiste no treino e preparação de toda a observação a realizar, no qual são 

ponderadas três questões: o que será alvo de observação? como será avaliado? quando será 

avaliado?  

Aranha (2007) afirma que a recolha de informações, ou a observação propriamente dita, face 

aos desempenhos dos alunos, seja esta através da observação do contexto real ou através de vídeo, 

ou similar, deve respeitar três princípios: objetividade, a validade e a fidelidade (ou fiabilidade). 

 O princípio da objetividade defende que um professor deve ser transparente, rigoroso e 

pertinente, procurando ser imune a efeitos ou influências e/ou efeitos. Dentro destes últimos 

encontram-se: o efeito halo – um aluno que costuma ter avaliações elevadas é valorizado numa 

prestação inferior; o efeito de estereotipia – o professor é influenciado por observações anteriores; o 

efeito de rigor – o professor nunca se sente satisfeito com as informações recolhidas, não atribuindo 

classificações máximas; o efeito de generosidade – o professor atribui classificações inflacionadas 

aos alunos; e o efeito da tendência central – o professor atribui classificações semelhantes a todos os 

alunos por forma a não desmotivar os alunos com menos capacidades. A submissão a qualquer um 

destes efeitos acrescenta subjetividade ao processo de avaliação, pelo que se deve registar 

precisamente aquilo que se observa (Aranha, 2007).  

O segundo princípio que a recolha de informações, através da observação, deve respeitar 

prende-se com a validade. Este diz respeito aos instrumentos utilizados e se os mesmos permitem, 

realmente, medir aquilo a que se propõem. Exemplificando: para avaliar um lançamento na passada, 

a grelha de registo elaborada para o efeito, deve incluir aspetos técnicos relacionados com o 

lançamento na passada e não com o lançamento em suspensão (Aranha, 2007). Assim, após a 

definição do objeto a observar é essencial definir procedimentos, instrumentos e regras de registo a 

utilizar, que contemplem um referencial discriminatório que apresente, de forma clara, os critérios 

pretendidos de avaliar (Mendes et al., 2012). “A construção de um referencial resulta da 

necessidade de assegurar que a avaliação seja um processo transparente, fundamentado e rigoroso” 

(Mendes et al., 2012, p. 63). Os referenciais transmitem o que é pretendido observar e o que é 

pretendido avaliar. 

 Relativamente ao último princípio que a recolha de informações deve respeitar – princípio 

da fiabilidade – este reporta-se à congruência dos observadores, ou seja, se um mesmo observador 

avalia duas situações similares da mesma forma, utilizando os mesmos critérios, em momentos 

distintos. Este princípio diz, também, respeito à coerência entre diferentes observadores. Falamos 

no primeiro caso de fiabilidade intraobservadores e no segundo de fiabilidade interobservadores. 

Segundo Piéron (1986), uma das simples e mais fiáveis fórmulas utilizadas para calcular a 
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fiabilidade é a de Bellack, usualmente conhecida por índice de Bellack: percentagem de acordos = 

((acordos)/(acordos + desacordos)) x 100. A percentagem de acordos deverá aproximar-se dos 80 a 

85% para que o sistema de observação seja considerado válido. 

 Conceição (1994; cit in Comédias 2005) revelou que, no que diz respeito à fiabilidade 

interobservadores, os estudos sobre a avaliação das respostas dos alunos às questões de resposta 

aberta, dos exames, mostraram diferenças entre os professores classificadores e até entre os 

momentos em que os exames foram corrigidos, pelo mesmo professor (fiabilidade 

intraobservadores). A maior parte da avaliação em EF é realizada através da observação, podendo 

esta caracterizar-se pela sua subjetividade (Carvalho, 1994). Comédias (2005) defende que é 

possível combater essa subjetividade e incoerência através de um conhecimento profundo dos níveis 

de especificação de cada matéria e do treino de observação para a identificação desses mesmos 

níveis. Também Mendes et al. (2012) defendem que o treino da capacidade de observação 

contribuiu para uma maior sensibilização na recolha de informação, destacando-se apenas os fatores 

essenciais de observar, concorrendo assim para uma observação mais objetiva. Embora, estejam 

explícitos, nos PNEF, os níveis de especificação de cada matéria e consequentemente os objetivos, 

critérios e situações de aprendizagem que os caracterizam, Comédias (2012) questiona a existência 

de fiabilidade das avaliações atribuídas do desempenho individual observado. 

 Porque uma avaliação válida é essencial à projeção e ao desenvolvimento correto das 

aprendizagens dos alunos, procuraremos verificar o nível de fiabilidade existente entre os diferentes 

professores do subdepartamento de EF da Escola Básica Eugénio dos Santos, e a perceção dos 

mesmos relativamente às características da fiabilidade verificada.  

 

1.3 Avaliação nos jogos desportivos coletivos 

Comédias (2012) argumenta que a fiabilidade interobservadores depende, inevitavelmente, 

da capacidade que o observador tem em atribuir significado aos comportamentos evidenciados. 

Apesar da distinção do conteúdo pelos níveis de especificação das matérias, e consequente 

utilização para avaliar as aprendizagens dos alunos, a sua observação e avaliação estarão também 

dependentes do conhecimento que os observadores detêm do jogo, do modelo e das etapas de 

aprendizagem, da didática específicas dos jogos desportivos coletivos (JDC), assim como da sua 

capacidade de observação dos comportamentos demonstrados e das qualidades da dinâmica global 

do jogo (Comédias, 2012). 

Estas considerações básicas colocam a necessidade de formação específica dos avaliadores 

no conhecimento e da análise da matéria, o jogo de Andebol, ou outra matéria dos PNEF, 

mas não só: formação específica e treino, também, de procedimentos de observação e registo 
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que permitam formalizar as situações de prova e a notação do que se observa, em termos de 

classificações fiáveis dos desempenhos dos jogadores, que sejam representativas dos 

respectivos níveis de domínio da matéria (Comédias, 2012, p. 22). 

Embora a maioria dos testemunhos de Comédias (2004, 2005, 2006, 2012) se reportem aos 

JDC, acreditamos que os mesmos são transversais às restantes matérias preconizadas pelos PNEF. 

Não obstante, a observação, e consequente avaliação dos JDC diferem, em parte, da 

observação e avaliação das matérias ditas “fechadas”2 (Carvalho, 1994). De acordo com a autora, a 

observação e recolha de informações das habilidades “fechadas”, como por exemplo a patinagem e 

a ginástica, não parece constituir problema, o que não se aplica quando as matérias se encontram 

dentro JDC. Também Comédias (2005) defende que para além dos problemas de observação e 

recolha de informação que as matérias “fechadas” acarretam, os JDC acrescentam outros de 

problemas resolução mais difícil. Os JDC exigem do aluno uma execução técnica correta aliada a 

uma tomada de decisão acertada, tendo em conta o contexto em que o jogo decorre. São matérias 

que se caracterizam pelo desempenho coletivo e pela incerteza das situações do jogo (Comédias, 

2006). Mesmo que as situações de jogo apresentem semelhanças, as situações são sempre distintas. 

As ações que pretendemos observar poderão não ocorrer com a frequência necessária e poderão 

existir situações em que torna-se impraticável avaliar aquilo que é crítico, uma vez que os contextos 

em que decorre a atividade poderão não proporcionar essa oportunidade. Alguns comportamentos 

podem não ser observados, e consequentemente avaliados, devido à grande discrepância entre 

colegas de equipa, ou até mesmo pela superioridade as oposições (Comédias, 2005, 2006). Avaliar 

as aprendizagens dos alunos nos JDC é uma das tarefas mais difíceis com que um professor de EF 

se depara. 

Embora a recolha de informações pareça constituir um maior problema quando avaliamos os 

JDC, com o presente trabalho procuramos verificar o nível de fiabilidade e de eficácia, dos 

professores de EF na atribuição de níveis de especificação, em diferentes matérias, não nos 

restringindo apenas à subárea dos JDC. 

 Independentemente das áreas ou matérias a serem avaliadas em EF, a observação e avaliação 

são dois processos interligados. Só através de um processo de observação rigoroso e de uma 

avaliação consistente, se consegue registar e categorizar as informações recolhidas. Quanto maior a 

afinidade entre os dois processos maior será a compreensão e o consequente ajustamento do ensino 

de modo a favorecer a aprendizagem (Hay & Penney, 2009). 

                                                
2 Terminologia utilizada por Carvalho (1994) referindo-se a habilidades de cariz, predominantemente, técnico como por 
exemplo a ginástica de solo ou a patinagem.  
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Quando se pretende que a observação sirva os princípios da educação, a mesma deve ser 

aprimorada concedendo oportunidades ao professor de identificar claramente o que pretende 

observar e reagir no sentido de emergirem estratégias de aperfeiçoamento do discente. O 

afinamento da observação é um fator preponderante que auxilia no momento de identificar, 

classificar e prescrever correções, sendo que observação e avaliação são instrumentos 

agregados e não desconexos entre si (Mendes et al., 2012, p. 59). 

 

2 Metodologia 
2.1 Objetivos 

- Identificar o nível de fiabilidade na atribuição de níveis de especificação às aprendizagens dos 

alunos, pelos diferentes professores do subdepartamento; 

- Identificar o nível de eficácia na atribuição de níveis de especificação às aprendizagens dos 

alunos, pelos diferentes professores do subdepartamento; 

- Analisar a perceção dos professores relativamente aos motivos que concorrem para uma escassa 

fiabilidade na atribuição de níveis de especificação às aprendizagens dos alunos, pelos diferentes 

professores do subdepartamento; 

- Analisar a perceção dos professores relativamente aos motivos que concorrem para uma escassa 

eficácia na atribuição de níveis de especificação às aprendizagens dos alunos, pelos diferentes 

professores do subdepartamento, comparativamente aos níveis dos PNEF; 

- Propor um plano de ação com vista ao aumento da fiabilidade e eficácia na atribuição de níveis de 

especificação às aprendizagens dos alunos. 

 

2.2 Amostra 

A amostra foi constituída por seis dos sete professores do subdepartamento de Educação 

Física da Escola Básica Eugénio dos Santos. Apenas a professora orientadora de escola não foi 

integrada na amostra, uma vez que foi responsável, juntamente com a professora orientadora de 

faculdade e os atuais professores estagiários de Educação Física, do núcleo de estágio da Faculdade 

de Motricidade Humana, pela atribuição dos níveis de especificação dos PNEF, aos desempenhos 

que cada aluno demonstrou nas várias matérias.  

 

2.3 Instrumentos 
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Com o objetivo de verificar se existia coerência e eficácia na atribuição dos níveis dos PNEF 

às aprendizagens aos alunos, por diferentes observadores, os professores de Educação Física foram 

submetidos à observação de um vídeo, com a duração de 13 minutos e 23 segundos.  

Para a construção do vídeo foram selecionadas quatro matérias, nomeadamente o 

badminton, o basquetebol, a ginástica de solo e a patinagem, A principal justificação que sustenta 

esta seleção assenta sobre as limitações temporais, tornando-se incomportável avaliar todo o 

conjunto de matérias abordadas ao longo do ano letivo. Contudo, esta seleção baseou-se em vários 

critérios, de entre os quais são destacadas a abordagem a diversas subáreas da área das atividades 

físicas e desportivas, as particularidades apresentadas pela escola em questão e ainda a variedade de 

níveis de aprendizagem passíveis de serem avaliados na escola em questão. Posteriormente foram 

definidas as situações de aprendizagem assim como os níveis de aprendizagem que se pretendiam 

observar, estando estes em consonância com os PNEF. As situações de aprendizagem foram 

reproduzidas por 17 alunos, do 3º ciclo da Escola Básica Eugénio dos Santos. O critério de seleção 

prendeu-se com os níveis de aprendizagem apresentados por cada aluno, sendo estes conhecidos 

devido ao facto de serem alunos do único professor de Educação Física que não constitui parte 

integrante da amostra. 

As situações de aprendizagem abrangeram apenas os níveis introdutório e elementar, dado 

que os objetivos finais de ciclo definidos no plano plurianual apenas contemplam estes níveis. No 

entanto, os critérios, objetivos e situações subjacentes a cada nível de especificação das matérias, 

nem sempre se verificam semelhantes aos preconizados pelos PNEF. A Escola Básica Eugénio dos 

Santos realizou alguns ajustes ao nível dos critérios, objetivos e/ou situações, uma vez que os que 

os programas preveem, que nem sempre são exequíveis neste contexto. Deste modo, apenas as 

matérias de badminton e de basquetebol consideram os critérios, objetivos e situações, do mesmo 

modo como são expressos nos PNEF. Relativamente à ginástica de solo e à patinagem, a Escola 

Básica Eugénio dos Santos realiza algumas adaptações aos níveis de especificação enunciados nos 

PNEF, correspondendo aos elementos e perícias, presentes na Organização Curricular e Programas 

do Ensino Básico do 1º Ciclo, que exigem um maior grau de dificuldade, de entre todos os 

elementos que possam ser agrupados numa mesma categoria (anexo 1). 

Tendo em conta os níveis de especificação do programa e as adaptações realizadas ao 

contexto escolar em análise, os alunos foram distribuídos e, consequentemente, observados em dez 

situações de aprendizagem. Seis alunos foram observados numa situação de basquetebol – 3x3 em 

meio campo; quatro alunos foram observados numa situação de jogo singulares badminton – 1x1; 

três alunos em situações de ginástica de solo – dois em sequência e um em situação critério; e 
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quatro alunos foram observados a realizar, cada um, um percurso de perícias. As situações de 

aprendizagem operacionalizadas podem ser encontradas na tabela 1.  

 
Tabela 1 - Situações de aprendizagens 
Matérias Situação de aprendizagem 
Basquetebol Em situação de jogo 3x3 em meio campo 

 
Badminton Situação 1 – Coopera com o companheiro (distanciados cerca de 6 metros), batendo e devolvendo 

o volante, evitando que este toque no chão. 
Situação 2 – Em situação de jogo singulares, desloca-se e posiciona-se corretamente para devolver 
o volante (evitando que este caia no chão), utilizando diferentes tipos de batimentos. 
 

Ginástica de solo Situação 1 – Realiza, em situação de exercício critério (num só colchão) as habilidades subjacentes 
ao nível introdutório. 
Situação 2 – Combinar habilidades (do nível introdutório), realizando-as em sequências adequadas. 
Situação 3 – Realiza uma sequência de habilidades (do nível introdutório e algumas do nível 
elementar) no solo (em colchões), que combine, com fluidez, destrezas gímnicas, de acordo com as 
exigências técnicas indicadas. 
 

Patinagem Situação 1 e 2 – Em patins, realiza com coordenação global e fluidez de movimentos, percursos, 
em que se combinem as habilidades subjacentes ao nível introdutório. 
Situação 3 e 4 – Realiza um percurso em patins, combinando com coordenação global e fluidez, 
habilidades do nível introdutório e algumas do nível elementar. 
 

 

2.4 Procedimentos 

De forma a atribuir um nível de especificação aos alunos, nas diferentes matérias, os 

professores do subdepartamento da escola em questão observaram o vídeo construído, 

individualmente, e procederam ao registo dos níveis de aprendizagem. Os registos podiam ser 

realizados durante a observação do vídeo ou nos 10 minutos seguintes, destinados especificamente à 

assimilação e registo de informações recolhidas. Para ser possível registar os níveis de especificação 

durante o vídeo, este foi submetido a pausas. O vídeo foi visionado sem retrocessos, tentando 

garantir uma aproximação ao contexto real. Os professores tiveram ainda acesso, a folhas que 

explicitavam os níveis de especificação em cada matéria, podendo consultá-las previamente ou 

durante a visualização do vídeo. Toda a sessão de observação e consequente registo dos níveis de 

especificação teve a duração aproximada de 30 minutos. 

Posteriormente, com base na recolha e análise dos resultados, questionámos os professores 

do subdepartamento da Escola Básica Eugénio dos Santos, através de uma entrevista estruturada, 

sobre os resultados obtidos (anexo 2). A análise do conteúdo das entrevistas foi efetuada através de 

uma categorização de unidades de registo, de forma indutiva. O tratamento das respostas, fornecidas 

pelos professores, foi considerado na apresentação e discussão dos resultados. 

 

2.5 Análise de dados 
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A análise dos dados, nomeadamente dos níveis de especificação atribuídos aos alunos, por 

diferentes professores do subdepartamento de Educação Física, foi realizada através da percentagem 

de acordos de Bellack (percentagem de acordos = (acordos/(acordos +desacordos))x100). Esta 

percentagem permitiu verificar a fiabilidade da observação existente entre os diferentes professores 

do subdepartamento e ainda entre o nível atribuído às aprendizagens dos alunos pelos mesmos e o 

nível que é previsto nos PNEF. Tal como já foi referido anteriormente, a percentagem de acordos 

deverá aproximar-se dos 80 a 85% para que o sistema de observação seja considerado válido.  

As entrevistas foram transcritas e analisadas, permitindo a recolha dos aspetos que cada 

professor mencionou em cada uma das perguntas. Serão apresentadas pequenas citações, retiradas 

das entrevistas, representativas das categorias estabelecidas.  

 

3 Apresentação de resultados 
Tabela 2 - Fiabilidade entre os professores de Educação Física na atribuição de níveis 
Matérias Alunos Acordos Desacordos Percentagem de 

acordo por matéria 

Badminton Aluno 1 7 8 51,7% 
Aluno 2 4 11 
Aluno 3 10 5 
Aluno 4 10 5 

Basquetebol Aluno 5 6 9 53,3% 
Aluno 6 7 8 
Aluno 7 15 0 
Aluno 8 6 9 
Aluno 9 4 11 
Aluno 10 10 5 

Ginástica de solo Aluno 11 15 0 80% 
Aluno 12 15 0 
Aluno 13 6 9 

Patinagem Aluno 14 10 5 55% 
Aluno 15 10 5 
Aluno 16 6 9 
Aluno 17 7 8 

Total (todas as 
matérias)  148 107 58,0% 

 

Através da aplicação do Índice de Bellack foi possível calcular a fiabilidade da atribuição 

dos níveis de especificação pelos diferentes professores de Educação Física da Escola Básica 

Eugénio dos Santos, expressa na tabela 2. Relativamente ao badminton foi possível verificar uma 

fiabilidade de 51,7%. No basquetebol, verificou-se uma fiabilidade de 53,3%. A ginástica de solo 

foi a matéria em que se observou um maior índice de fiabilidade:  80%. Por fim, na patinagem foi 

obtida uma fiabilidade de 55%. Posto isto, e tendo em conta o número total de acordos e desacordos 
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obtidos em todas as matérias, verificou-se que o índice de fiabilidade geral na atribuição de níveis 

de especificação pelos diferentes  professores do subdepartamento foi de 58%.  

 
Tabela 3 - Eficácia dos professores de Educação Física na atribuição de níveis 
Matérias Alunos Níveis 

atribuídos1 
Nível PNEF Acordos Desacordos Percentagem de 

eficácia por matéria 
NI I E 

Badminton Aluno 1 2 4 0 NI 

6 18 25,0% Aluno 2 2 3 1 NI 
Aluno 3 1 0 5 NI 
Aluno 4 0 1 5 I 

Basquetebol Aluno 5 1 4 1 I 

26 10 72,2% 

Aluno 6 0 4 2 I 
Aluno 7 0 6 0 I 
Aluno 8 1 4 1 I 
Aluno 9 2 3 1 I 
Aluno 10 0 5 1 I 

Ginástica de 
solo 

Aluno 11 0 6 0 NI 
9 9 50% Aluno 12 6 0 0 NI 

Aluno 13 0 3 3 I 
Patinagem Aluno 14 5 1 0 NI 

15 9 62,5% Aluno 15 5 1 0 NI 
Aluno 16 0 3 3 I 
Aluno 17 0 2 4 I 

Total (todas 
as matérias) 

     56 55 54,9% 
1Níveis de especificação atribuídos pelos professores do subdepartamento da Escola Básica Eugénio dos Santos, variando entre o 
nível introdutório (I) e o nível elementar (E). Quando as aprendizagens dos alunos não compreendiam todos os objetivos do nível 
introdutório, estas eram associadas ao NI – não atinge o nível introdutório. 

 

A tabela 3 representa os resultados referentes à comparação dos níveis de especificação, 

atribuídos pelos professores, com os níveis reais que as aprendizagens dos alunos apresentam. 

Observou-se que, no geral, existe uma eficácia de 54,9%. No que diz respeito às matérias 

propriamente ditas verificou-se que, no badminton, apenas 25% dos níveis atribuídos encontraram-

se em concordância com os níveis reais dos alunos. O basquetebol obteve 72,2% de concordância, 

sendo esta a maior percentagem obtida entre as várias matérias avaliadas. Na ginástica de solo 

apenas 50% dos níveis atribuídos foram ao encontro dos níveis reais. Na patinagem observou-se 

uma eficácia de 62,5%. 

 As tabelas 4, 5 e 6 resumem as respostas fornecidas pelos professores do subdepartamento 

às perguntas colocadas, relativas às causas da reduzida fiabilidade e eficácia identificadas e às 

principais dificuldades percecionadas durante a avaliação das aprendizagens dos seus alunos. 
 
 
Tabela 4 – Opinião dos professores de Educação Física acerca dos motivos que estão na base incoerência verificada 

1. Após a análise dos dados, verificámos que, face a uma mesma situação, havia pouca concordância entre os 
professores do subdepartamento relativamente aos níveis a atribuir às aprendizagens dos alunos em análise. 
Quais as razões que considera que estão na base desta diferença? 
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Categorias Professor A Professor B Professor C Professor D Professor E Professor F 

Domínio dos conteúdos  X     

Nível de exigência X X     

Formações iniciais distintas  X X    

Pouco domínio dos critérios  X X X X  

Crenças dos professores   X    

Subjetividade da observação      X 

 

 A tabela 4 demonstra as opiniões dos professores face à incoerência dos resultados obtidos. 

Foi possível identificar três aspetos fundamentais, sendo que cada um foi mencionado por pelo 

menos dois professores, nomeadamente: o nível de exigência dos critérios no momento de 

observação, as formações iniciais distintas, e especialmente, o pouco domínio dos critérios, referida 

por quatro dos seis professores entrevistados. O nível de exigência dos critérios diz respeito à 

adaptação que os professores fazem dos próprios critérios, sendo menos exigentes sobre as 

prestações dos alunos: “(...) como há turmas muito fracas nós já fazemos algumas adaptações para 

baixo, ou seja, somos menos exigentes”; ”Eu não posso exigir aos alunos do 5º ano aquilo que se 

exige ao 8º após quatro anos de trabalho, e portanto eu faço objetivos intermédios”. As formações 

iniciais distintas dizem respeito à multiplicidade que existe perante as instituições sobre as quais os 

professores são provenientes: “Pode ser da formação de cada um, nós não temos todos a mesma 

formação (...) no meu curso não se falava dos níveis, eram unidades didáticas”; “Para nós teve 

sempre uma influência muito grande aquilo que foi a nossa formação inicial”. Quanto ao pouco 

domínio dos critérios, esta razão relaciona-se com o apoderamento ou mesmo a própria assimilação 

que cada professor tem sobre os critérios presentes em cada um dos níveis de especificação: “Eu 

creio que se prende com o facto de os professores, deste grupo, não terem muito presente todos os 

critérios necessários para um determinado nível”;“(...) os professores não terem os programas na 

cabeça completamente”. 

Foi ainda referido, pelo menos, por um professor que: o domínio de uma determinada 

matéria pode ser um fator facilitador da observação – “Depende da área de cada professor, por 

exemplo eu sinto-me mais à vontade  numas áreas do que noutras”; que a crença de alguns 

professores perante este modelo de avaliação por níveis pode estar relacionado com a incoerência 

demonstrada – “Creio que em muitos professores, a forma de trabalhar e o estágio não envolveu a 

utilização dos níveis. Para nós não nos diz muito e não há um factor de motivação muito grande 

para entrar nesse pormenor”; e que a forma como cada professor observa e interpreta a prestação do 

aluno é subjetiva e influencia a atribuição dos níveis – “O olhar que nós temos sobre o desempenho 
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dos nossos alunos é diferente, é pessoal (...) eu posso ter um critério de exigência em relação ao que 

é considerado fazer bem diferente de outra pessoa”. 

 
Tabela 5 - Opinião dos professores de Educação Física acerca das razões que estão na base da ineficácia verificada 

2. Verificámos ainda que os níveis atribuídos pelos professores às aprendizagens dos alunos nem sempre 
correspondem ao nível dos PNEF. Quais as razões que poderão justificar esta situação? 

Categorias Professor A Professor B Professor C Professor D Professor E Professor F 

Domínio dos conteúdos  X     

Nível de exigência  X X     

Formações iniciais distintas  X X    

Pouco domínio dos critérios  X  X   

Crenças dos professores   X    

Subjetividade da observação   X  X X 

  

Relativamente às razões apresentadas para a falta de eficácia na atribuição de níveis, foram 

referidos vários aspetos, na maioria dos quais, coincidentes com os pontos mencionados na 

pergunta anterior. Desta vez, a justificação mais referida pelos professores está relacionada com a 

subjetividade da observação. A subjetividade da observação, tal como foi enunciado na questão 

anterior, submete-se à forma que cada professor observa e interpreta a prestação do aluno: “Apesar 

dos critérios estarem bem diferenciados a minha forma de olhar é diferente da tua (...)”; “A 

observação deve ser treinada (...) deverá haver um treino em conjunto para que todos tenham a 

mesma linguagem e que vejam todos a mesma coisa (...)”. 

De seguida, em maior expressão vêm outros três fatores já referenciados, sendo eles: o nível 

de exigência dos critérios no momento de observação; as formações iniciais distintas – “(...) muitos 

de nós têm uma formação inicial completamente diferente (...) essa multiplicidade pode também 

contribuir para que haja uma maior dispersão”; e o domínio dos critérios – “Eu acho que se nós 

dedicássemos mais tempo a olhar para isto [níveis e critérios de avaliação] eu conseguia aferir 

melhor (...) dedicando mais tempo isto corria melhor”. 

Por fim, referido por pelo menos um professor, vem novamente as crenças dos professores – 

“(...) o facto das pessoas acabarem por não acreditarem neste sistema e não desenvolverem muito o 

trabalho de observação e de uniformização de critérios”; e o domínio dos conteúdos de parte dos 

mesmos. Esta última razão está relacionada, como foi observado anteriormente, com o 

conhecimento/especialidade do professor perante uma determinada matéria. 
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Tabela 6 - Dificuldades sentidas pelos professores de Educação Física no processo de atribuição de níveis 

3. Quais as dificuldades que sente durante o processo de atribuição dos níveis dos PNEF às aprendizagens dos alunos 
nas diferentes matérias? 

Categorias Professor A Professor B Professor C Professor D Professor E Professor F 

Existência de muitos alunos e de 
muitas turmas 

X X X  X X 

Complexidade dos JDC   X    

Quantidade de critérios por matéria   X    

Conhecimento dos critérios     X   

Comportamentos fora da tarefa      X  

Consistência dos alunos     X  

Poucas aulas por unidade de ensino      X 

 

No que concerne às dificuldades sentidas pelos professores, os resultados evidenciados na 

tabela 6 revelam que o elevado número de turmas, e de alunos por cada turma, constitui uma grande 

dificuldade no processo de avaliação, tendo sido referido por quatro dos seis professores: “A grande 

dificuldade que tenho é, tenho 7 turmas e cada turma tem 30 alunos, e é muito complicado”.   

Foi também mencionado que a falta de conhecimento dos programas e o excesso de critérios 

por matéria dificulta a capacidade de atribuição de níveis –“Eu como não sei os programas de cor, 

eu faço os meus registos e depois tenho de consultar e comparar [com os PNEF]”; “Uma outra 

[dificuldade] pode ter a ver com o facto de serem muitos factores para cada uma das matérias e dos 

níveis e aí serem muitas situações diferentes para avaliar (...).” 

 Um professor acrescentou ainda que existe uma dificuldade acrescida na observação dos 

JDC – “Algumas matérias é mais simples fazer uma avaliação imediata e atribuir o nível ao fim de 

um conjunto de técnicas mais ou menos isoladas. No caso dos JDC há uma maior dificuldade. 

Nesses casos tem de haver uma observação bastante apurada é quase que uma questão de 

percentagem de determinadas ações que eles fazem”. 

Os comportamentos de desvio efetuados pelos alunos, assim como a consistência com que 

realizam determinadas competências, apresentam-se também como constrangimentos face à 

avaliação realizada pelo professor – “[O aluno] às vezes faz, naquele determinado dia, e em outros 

está pouco empenhado (...) pode depender do seu próprio comportamento, da sua regularidade e da 

sua consistência (...) se o aluno não tiver uma atitude construtiva, não pode estar no nível[(tal como 

é preconizado no PNEF].” 

Por fim, um dos professores acrescenta ainda, que existem poucas aulas por unidade de 

ensino, para que seja possível aferir eficazmente os níveis de especificação de todos os alunos – 
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“(...) os grupos são muito grandes (...) e não temos assim tantas aulas dentro de uma unidade de 

ensino (...) para nós termos a noção correta do que aquele aluno vale.” 

 

4 Discussão de resultados 
O objetivo desta investigação prendeu-se com a verificação da coerência e eficácia entre os 

professores de Educação Física na atribuição dos níveis dos PNEF a um grupo de alunos da Escola 

Básica Eugénio dos Santos.  

Relativamente à coerência, a ginástica de solo foi a matéria onde se evidenciou uma maior 

concordância entre os professores, com uma percentagem de 80%. No entanto, a eficácia revelada 

nesta mesma matéria apenas atingiu uma percentagem de 50%, demonstrando que, apesar dos 

professores terem um olhar semelhante face às situações de aprendizagem nesta matéria, apenas 

metade das observações corresponderam à realidade. Acreditamos que estes resultados se justificam 

pelo facto de ter sido atribuído nível introdutório ao aluno 11, não estando ele em situação de 

sequência. À partida, isto seria imediatamente um fator impeditivo à atribuição do nível 

introdutório. No entanto, nenhum professor teve isto em consideração, acabando por afetar 

negativamente a eficácia, mas mantendo um nível de fiabilidade desejável.  

Quanto ao basquetebol, ao contrário daquilo que seria o esperado e previsto na bibliografia, 

esta matéria revelou uma percentagem de 72,2% em termos de eficácia e 53,3% quanto à coerência. 

Apesar do nível de coerência estar longe dos 80% desejáveis, a eficácia demonstrada revela que os 

níveis atribuídos pelos professores vão, maioritariamente, ao encontro dos níveis reais dos alunos. 

Acreditamos que estes valores possam estar de alguma forma condicionados pela especificidade e 

reduzida dimensão da amostra, bem como pela duração reduzida do vídeo, visto que, de acordo com 

Comédias (2005, 2006), alguns comportamentos podem não ser observados, e consequentemente 

avaliados, devido à grande discrepância entre colegas de equipa, ou até mesmo pela superioridade 

das oposições. Julgamos também que o nível de jogo pode ser um fator preponderante na 

capacidade de atribuir níveis, considerando que, à partida, uma situação onde o nível de jogo é 

estável, e os alunos são relativamente homogéneos, a sua observação se torna algo simplificada. 

Este facto é corroborado por Comédias (2005) que verifica haver um erro maior em situações de 

observação de um JDC onde o nível é heterogéneo, comparativamente a jogos com alunos 

homogéneos.  

A patinagem revelou uma percentagem de 55% na coerência e 62,5% na eficácia. Neste 

caso, tanto a coerência como a eficácia ficam aquém dos 80% desejados, algo que se poderá 

justificar pela falta de conhecimento dos critérios ou níveis de exigência diferenciados. No entanto, 
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o nível de eficácia sobrepõe-se ao de coerência, algo que consideramos positivo, visto ser mais 

importante os professores estarem de acordo com os PNEF  

Quanto ao badminton a coerência revelada foi de 51,7%, percentagem que se revela alta 

quando comparada com aquela obtida na eficácia – 25,0%. Consideramos que este foi o valor mais 

crítico de todo o estudo, provocando alguma preocupação face ao domínio e capacidade de 

observação desta matéria. Tanto este resultado como todos os restantes podem ser justificados por 

um conjunto variado de fatores, fatores esses que procurámos identificar e compreender através da 

realização de entrevistas aos professores, do contexto em que nos inserimos e de uma pesquisa 

bibliográfica.  

Foi possível identificar diversos fatores, nomeadamente o pouco domínio dos critérios e das 

diferentes matérias, a falta de objetividade na observação, as formações iniciais distintas, a 

complexidade de algumas matérias e as crenças dos professores. 

 Relativamente ao domínio dos critérios, sabendo que os mesmos a utilizar por parte dos 

professores na atribuição de níveis aos alunos estão explícitos nos PNEF, e para que o processo seja 

eficaz, pressupõe-se um conhecimento intrínseco e aprofundado dos programas, que apenas é 

possível se houver intencionalidade e disponibilidade por parte dos professores. Nas entrevistas 

realizadas, este aspeto foi referido por quatro dos seis professores que constituem o 

subdepartamento de Educação Física, alegando que é necessário conhecer na íntegra os critérios 

subjacentes a cada nível de especificação. Este facto é corroborado por Barbosa e Alaiz (1994) que 

afirmam que uma das condições fundamentais à construção da avaliação das aprendizagens dos 

alunos assenta sobre a clareza dos objetivos pedagógicos e sobre o conhecimento e assimilação dos 

critérios de avaliação, por todos os atores envolvidos no processo de ensino e de aprendizagem. 

Porém, apesar do domínio dos critérios ser determinante para garantir a coerência e eficácia nas 

atribuições de níveis, a forma como estes são interpretados assume também um papel fulcral neste 

mesmo processo. Nesta perspetiva, questiona-se se o nível de exigência dos professores é idêntico, 

no ato de observação das diferentes competências e habilidades. Tomando como exemplo a 

ginástica de solo, os critérios necessários para um aluno atingir o nível introdutório, estão explícitos 

nos PNEF, e consistem na realização de um conjunto de elementos gímnicos, em sequência. No 

entanto, aquilo que um professor considera como uma execução tecnicamente correta desses 

elementos pode não ser partilhado por outro professor, que pode ser mais ou menos benevolente. 

Esta diferença entre níveis de exigência poderá refletir algumas das diferenças nos níveis atribuídos, 

particularmente nas matérias em que predominam as habilidades ditas fechadas. 

No que concerne à observação, esta constitui, por si só, uma tarefa de elevada complexidade 

e dificuldade. Um dos princípios que a observação deve seguir, segundo Aranha (2007), é o 
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princípio da objetividade. Este princípio defende que um professor deve ser transparente, rigoroso e 

pertinente, procurando ser imune a influências e/ou efeitos. Dentro destes últimos encontra-se o 

efeito de estereotipia, onde o professor é influenciado por observações anteriores. Em algumas 

situações foi notória uma sobrevalorização, por parte dos professores, dos alunos que tinham sido, 

em anos anteriores, seus alunos. Este efeito fez com que alguns professores utilizassem 

informações, para além daquelas possíveis de retirar do vídeo, para a atribuição de um nível a um 

determinado aluno. Essas informações provinham, provavelmente, das aulas de Educação Física dos 

anos anteriores. A submissão a qualquer um destes efeitos acrescenta subjetividade ao processo de 

avaliação, pelo que se deve registar precisamente aquilo que se observa (Aranha, 2007).  

Outro aspeto que poderá justificar os resultados obtidos prende-se com as crenças dos 

professores relativamente ao sistema. Os professores que constituem o subdepartamento de 

Educação Física da Escola Básica Eugénio dos Santos provêm de formações iniciais distintas. No 

entanto, todos os professores foram formados antes de 1994, altura em que ainda não se aplicavam 

os programas nacionais, segundo os professores do subdepartamento. 

De acordo com Carreiro da Costa (1996), a formação inicial é a fase durante a qual o futuro 

professor de Educação Física adquire os conhecimentos científicos e pedagógicos e as competências 

necessárias para enfrentar adequadamente a carreira docente. O autor afirma ainda que é nesta fase 

de formação que tem que ser promovida a alteração de crenças e conceções incorretas sobre a 

disciplina de Educação Física e sobre o ensino. No entanto, para que isto seja conseguido, a fase de 

formação inicial deve reger-se por um conjunto de orientações concetuais, objetivos, conteúdos e 

estratégias, gerais ao ensino e específicas ao ensino da Educação Física, que segundo Carreiro da 

Costa (1996) devem orientar os programas de formação de professores. 

Nesta perspetiva, é natural que haja alguma resistência quanto à forma de trabalho que é, 

atualmente, defendida nos programas nacionais quanto ao processo de avaliação em Educação 

Física. Esta alteração, na escola em questão, ocorreu, no terceiro ciclo, em 2006, devido à inclusão 

do núcleo de estágio da Faculdade de Motricidade Humana, no grupo de Educação Física, desde a 

data em questão. No entanto, no segundo ciclo, apenas foi implementado há quatro anos, revelando-

se algo muito recente. Dois dos quatro professores de segundo ciclo referiram, nas entrevistas, que 

não gostam, ou não acreditam, neste modelo de avaliação, nomeadamente a atribuição dos níveis. O 

facto de apresentarem uma atitude negativa face ao processo em si, poderá manipular os resultados, 

visto que desta crença resulta, provavelmente, uma falta de interesse em interiorizar e aplicar os 

critérios com o máximo de rigor possível.  

 



22 
 

5 Conclusão e propostas de ação futura 
Relativamente ao nível de fiabilidade verificámos uma percentagem de 58% entre os 

diferentes professores de Educação Física do subdepartamento da Escola Básica Eugénio dos 

Santos. A ginástica de solo foi a matéria que obteve uma maior fiabilidade, com uma percentagem 

de 80%, enquanto o badminton, com apenas 51,7%, constituiu a matéria com um nível de 

fiabilidade mais baixo. No entanto a fiabilidade das restantes matérias aproxima-se deste último 

valor: 53,3% no basquetebol e 55% na patinagem. 

Quanto à eficácia, verificámos uma percentagem de 54,9%, sendo que a matéria onde se 

revelou uma menor eficácia foi no badminton, com 25,0%. Por outro lado, o basquetebol 

apresentou-se como a matéria em que os professores alcançaram o maior nível de eficácia, com 

72,2%.  

Os professores acreditam que os motivos que concorrem para estes resultados prendem-se 

com a diversidade de formações iniciais, o fraco domínio dos critérios, a dificuldade em observar os 

jogos desportivos coletivos e níveis de exigência distintos. Consideramos que estes motivos são 

pertinentes, sendo, inclusivamente, corroborados por diversos autores.  

Sendo este um estudo de investigação-ação propomos de seguida um plano de ação, a 

aplicar no próximo ano letivo, que vise a melhoria das percentagens anteriormente apresentadas. 

Embora a maioria dos resultados obtidos fique aquém da percentagem mínima desejável – 80 a 85% 

– uma das matérias revelou-se prioritária na medida em que apresentou o resultado mais baixo de 

fiabilidade e de eficácia, pelos respetivos professores – o badminton. Desta forma, o badminton será 

o principal foco de incidência no presente plano de ação. Contudo, é da maior importância incidir 

sobre, pelo menos, uma outra matéria, tendo em conta os resultados observados. Pensamos que o 

investimento num JDC, neste caso, no basquetebol, será de extrema importância, sendo esta escolha 

suportada, não só pelos resultados apresentados, mas também pelas ilações apuradas na literatura. A 

tabela que se segue representa, em traços gerais as ações e os momentos de operacionalização das 

respetivas ações propostas 

 
Tabela 7 - Cronograma do plano de ação 

Etapas Primeiro período Segundo período Terceiro período 
Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun 

1. Reformulação do 
projeto curricular de 
EF  

                    

2. Observação das 
aulas 

                    

3. Primeira 
conferência curricular 
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Etapas Primeiro período Segundo período Terceiro período 
Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun 

4. Balanço                     
(5. Treino de 
observação) 

                    

 

1. Apesar de existir um projeto curricular de Educação Física (PCEF) na escola em análise, 

acreditamos que uma reformulação do mesmo será essencial para uma maior eficácia na avaliação 

das aprendizagens dos alunos. Esta reformulação consiste numa adaptação dos programas nacionais 

às características da escola e posteriormente numa formalização num documento, que possa ser 

consultado por todos os professores a qualquer momento do ano letivo. Este documento deverá 

explicitar todos os critérios exigidos para a obtenção de cada nível em todas as matérias lecionadas 

nesta escola. Todos os anos, no início do ano letivo, o grupo de EF deve reunir-se e aferir, 

novamente, os critérios definidos. Será também importante produzir um documento que sintetize os 

aspetos mais importantes do PCEF para cada matéria, de forma a tornar acessível e prática a sua 

consulta, por parte dos professores.  

2. Numa segunda fase, deverão ser realizadas observações em contexto real, nas aulas de EF. 

As observações das aulas serão realizadas durante a avaliação inicial e durante o terceiro período, 

sendo operacionalizadas em círculo, ou seja, um professor observa e é observado por professores 

diferentes. O objetivo passa por treinar a observação, sendo esta complementada pela troca e 

partilha de informações relativamente aos níveis atribuídos na turma – aferição de critérios. Os 

professores da turma poderão selecionar alunos sobre o qual recaem dúvidas na avaliação, 

utilizando este momento como uma mais-valia para discutir a correta atribuição de níveis de 

especificação. Este treino deverá cingir-se, predominantemente, aos desempenhos dos alunos no 

badminton. 

3. A primeira conferência curricular, a realizar imediatamente após o período da avaliação 

inicial, representa um outro momento de aferição de níveis, para que haja uma adaptação àquela que 

será a realidade do ano letivo em questão, face às informações retiradas da avaliação inicial, onde 

serão, novamente, evidenciadas as conclusões resultantes das observações efetuadas nas aulas dos 

professores.  

4. O segundo momento de observação de aulas (ponto 2) culminará também numa reunião 

de grupo onde serão partilhadas as experiências de cada professor, as dificuldades sentidas e até 

estratégias que contribuam para uma avaliação mais eficaz. Desta forma, no final do ano letivo, 

deve ser efetuada uma reunião com o objetivo de realizar uma reflexão sobre todas as observações 

realizadas e ainda um balanço sobre os níveis obtidos pelos alunos no badminton. Neste momento, 
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poderão ainda ser aferidos, novamente, os critérios, assim como poderão ser decididas as matérias, 

que serão alvo de análise, no ano letivo seguinte. 

5. Uma última medida que pode ser tomada pelo grupo de EF prende-se com o treino de 

observação. Uma vez que o treino de observação contribui fortemente para uma melhoria da 

eficácia da avaliação das aprendizagens, sugerimos, a observação de duas situações reais, de uma 

matéria à escolha pelo grupo, sendo este da opinião que a matéria deva ser o basquetebol. Este 

treino consiste em selecionar um grupo de alunos que, durante um determinado tempo, pratica a 

matéria selecionada. Ao mesmo tempo, todos os professores do grupo observam a situação e 

atribuem os níveis que acharem mais adequados. Após todos os professores terem atribuído os 

níveis, e ao mesmo tempo que os alunos se encontram a praticar, discutem qual o nível de 

especificação que, de acordo com o PNEF, corresponde às aprendizagens de cada aluno tem. Desta 

forma, é promovido um momento de discussão entre todos os professores do grupo, sobre a mesma 

situação, e cada professor tem a possibilidade de verificar se está a ir ao encontro da avaliação mais 

correta.  

Como a matéria do badminton foi aquela em que foram identificadas grandes discrepâncias 

entre os níveis atribuídos, a sua observação e discussão torna-se essencial. Como tal, o grupo, em 

conjunto, deve visualizar as situações, com o objetivo de fazer uma análise dos gestos técnicos, 

podendo ainda resultar numa aferição dos critérios estabelecidos para esta matéria. Apesar do 

badminton ser a matéria prioritária face aos resultados identificados, o treino de observação é 

sempre importante seja qual for a matéria.  

 

Medidas complementares 

Para além das medidas apresentadas no plano de ação, evidenciadas no cronograma, poderão 

ainda ser produzidos e utilizados recursos que visem a facilitação do processo de avaliação, como 

por exemplo fichas de tarefa que explicitem todos os objetivos inerentes a cada nível de 

especificação, em todas as matérias, assim como tabelas que situem as aprendizagens dos alunos 

nestes mesmos níveis, de modo a estarem sempre informados acerca da sua evolução. A elaboração 

de fichas de autoavaliação revela-se também pertinente, visto que a participação ativa dos alunos no 

seu processo de avaliação, contribui para amenizar a inevitável subjetividade da observação 

(Carvalho, 1994). A concretização de planos de observação poderá também facilitar o processo de 

observação dos professores, sintetizando os alunos/matérias/objetivos que se pretende observar 

numa determinada aula. 

Uma outra medida que poderá contribuir para um processo de avaliação mais eficaz passa 

pela análise e discussão dos desempenhos e consequente avaliação de alunos que se verifiquem 
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dúbios. Para auxiliar a possibilidade de análise destes casos concretos em grupo, consideramos que 

a aquisição de um meio de registo audiovisual seria uma mais-valia, visto que constitui um meio de 

gravação de imagem prático de utilizar no contexto de aula de Educação Física e que facilmente 

poderá ser utilizado para as discussões em grupo.  

Por fim, consideramos que um fator que em grande parte contribui para a falta de fiabilidade 

dentro do subdepartamento de Educação Física desta escola prende-se com a forma de trabalho 

isolada, individual e até solitária que os professores privilegiam no seio do seu contexto 

profissional. De acordo com Comédias (2004, 2012), é necessário existir uma estrutura conceptual 

construída em grupo para que a questão da intersubjetividade esteja resolvida. É igualmente 

necessário tempo de trabalho coletivo entre os professores para que possam discutir e aferir os 

critérios. Acreditamos que uma rotura com os hábitos de trabalho predominantemente individuais e 

uma maior predisposição para o trabalho coletivo, onde todos os elementos do grupo têm a 

oportunidade de expressar e expor as suas dificuldades e motivações, poderá ser um passo 

importante para a resolução daquilo que se revelou um problema e sobretudo uma dificuldade, no 

grupo de Educação Física da Escola Básica Eugénio dos Santos. 
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Anexos 
Anexo 1  
Tabela 8 - Nível introdutório da ginástica de solo da Escola Básica Eugénio dos Santos 

Ginástica de solo 
Nível 
introdutório 

1- Coopera com os companheiros nas ajudas e correções que favorecem a melhoria das suas 
prestações, garantindo condições de segurança pessoal e dos companheiros, e colabora na 
preparação, arrumação e preservação do material. 
2- Combinar as seguintes habilidades, realizando-as em sequências adequadas: 
2.1- Cambalhota à frente, terminando na mesma direção do ponto de partida, em equilíbrio, com 
pernas unidas ou afastadas. 
2.2- Cambalhota à frente num plano inclinado, terminando com as pernas afastadas e em extensão. 
2.3- Cambalhota à retaguarda, com repulsão dos braços na parte final terminando com os pés juntos 
na direção do ponto de partida. 
2.4- Roda, com apoio alternado das mãos na cabeça do plinto (transversal), passando as pernas o 
mais alto possível, com receção equilibrada do outro lado em apoio alternado dos pés. 
2.5- Subida para pino apoiando as mãos no colchão e os pés num plano vertical, recuando as mãos e 
subindo gradualmente o apoio dos pés, aproximando-se da vertical (mantendo o olhar dirigido para 
as mãos), seguido de cambalhota à frente. 
2.6- posições de flexibilidade variadas (afastamento lateral e frontal das pernas em pé e no chão, 
com máxima inclinação do tronco; “mata-borrão”; etc.). 
 

Nível elementar Objetivos, critérios e situação idênticos aos PNEF 
 

 
Tabela 9 - Nível introdutório da patinagem na Escola Básica Eugénio dos Santos 

Patinagem 
Nível 
introdutório 

1- Em patins, cumprindo as regras de segurança própria e dos companheiros, realiza com 
coordenação global e fluidez de movimentos, percursos, jogos de perseguição ou estafetas em que 
se combinem as habilidades aprendidas anteriormente e as seguintes: 
1.1. Arrancar para a frente, para a esquerda e para a direita, apoiando o patim na direção desejada e 
impulsionando-se pela colocação do peso do corpo sobre esse apoio, coordenando a ação dos 
membros inferiores com a inclinação do tronco. 
1.2. Deslizar para a frente sobre um apoio, fletindo a perna livre (com o patim à altura do joelho da 
outra perna) mantendo a figura e o controlo do deslocamento em equilíbrio  «Quatro»). 
1.3. Deslizar para trás com os patins paralelos, após impulso inicial de um colega ou na parede. 
1.4. Deslizar para a frente e também para trás, afastando e juntando respetivamente as pontas dos 
pés e os calcanhares (desenhando um encadeamento de círculos). 
1.5. Curvar com “cruzamento de pernas”, cruzando a perna do lado de fora da curva e realizando 
esse apoio à frente e “por dentro” do apoio anterior. 
1.6. Travar em (ou após passar a) deslize para trás apoiando o travão 
no solo e ficando em condições de iniciar novo deslize. 
1.7. Travar de lado, com os patins paralelos e afastados, levando o patim de «fora» a descrever uma 
curva mais ampla, colocando o peso do corpo no patim de dentro e pressionando o patim de «fora» 
contra o solo, até à imobilização total. 
1.8. “Meia-volta”, em deslocamento para a frente ou para trás, invertendo 
a orientação corporal e continuando o deslize no mesmo sentido. 
1.9- Deslizar de “cócoras”, mantendo os patins paralelos e os braços à frente, elevando-se (sem 
perder o equilíbrio) e baixando-se para se sentar antes de parar. 
 

Nível elementar 1 - Coopera com os companheiros, aceitando e dando sugestões que favoreçam a sua melhoria, 
preservando sempre as condições de segurança pessoal e dos companheiros e de manutenção e 
arrumação do material. 
2 - Realiza um percurso em patins, combinando com coordenação global e fluidez, habilidades entre 
as seguintes: 
(habilidades idênticas às do nível elementar dos PNEF) 
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Anexo 2  

 

Guião da entrevista efetuada aos professores, após análise dos dados obtidos: 

 

1. Após a análise dos dados, verificámos que, face a uma mesma situação, havia pouca 

concordância entre os professores do subdepartamento relativamente aos níveis a atribuir às 

aprendizagens dos alunos em análise. Quais as razões que considera que estão na base desta 

diferença? 

 

 2. Verificámos ainda que os níveis atribuídos pelos professores às aprendizagens dos alunos nem 

sempre correspondem ao nível dos PNEF. Quais as razões que poderão justificar esta situação? 

 

3. Quais as dificuldades que sente durante o processo de atribuição dos níveis dos PNEF às 

aprendizagens dos alunos nas diferentes matérias? 

 


